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เกร่ินนํา

เม่ือกล�าวถึง “ไอดอล” ของการลงทุนแบบเน�นคุณค�า หรือ Value

Investing ที่ประสบความสําเร็จและเป�นแบบอย�างในการลงทุนท่ีดี เช่ือว�า

นักลงทุนเล่ืองชื่อระดับโลกอย�าง วอร�เรน บัฟเฟตต� และ จอห�น เนฟฟ� หรือ

นักลงทุนท่ีมีช่ือเสียงของไทยอย�าง ดร.นิเวศน� เหมวชิรวรากร และ คุณเทพ

รุ�งธนาภิรมย� คงจะเป�นไอดอลอันดับหน่ึงในใจใครต�อใครหลายคน เพราะ

บคุคลเหล�าน้ีล�วนมีแนวคิดการลงทุนทีน่�าสนใจ และเป�นแบบอย�างการลงทุนทีดี่ 

ที่นักลงทุนสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการลงทุนของตนเองได�

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย จึงได�จัดทําหนังสือ “ตามรอยวิถี

เซียนลงทุน” เล�มน้ีข้ึน เพ่ือรวบรวมแนวคิดและหลักการลงทุนแบบเน�นคุณค�า

ของกูรูทั้งระดับโลกและระดับประเทศ ให�สมาชิกในโครงการ “ออมไว�ในหุ�น

by TSI” ม่ังคั่งด�วยหุ�น ลงทุนอย�างคุณภาพ ได�เรียนรู�และเกิดแรงบันดาลใจ

ในการลงทุนในหุ�นและก�าวสู�เส�นทางการเป�นนักลงทุนแบบเน�นคุณค�าท่ีประสบ

ความสําเร็จในอนาคต

ฝ�ายพัฒนาความรู�ผู�ลงทุน

ศูนย�ส�งเสริมการพัฒนาความรู�ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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ถงึนาทีน้ีไม�มีนักลงทนุคนไหนท่ีจะไม�รู�จกั “วอเรน็ บฟัเฟตต�” (Warren Buffett) 

ผู�ม่ังคั่งสูงสุดอันดับสองของโลก เป�นรองก็แต� บิล เกตส� (Bill Gates) เจ�าพ�อ

ไมโครซอฟท�เท�าน้ัน วอเร็น บฟัเฟตต� ไม�ใช�นักธรุกิจมอือาชีพ แต�เขาเป�นนักลงทนุ

มืออาชีพ ความสําเร็จของบฟัเฟตต� ทาํให�มีผู�ติดตามศึกษาอตัชีวประวัติของเขา

สังเกตและวิเคราะห�วิธีและสไตล�การลงทุนของเขาจนเกิดคําว�า “การลงทุนเน�น

คุณค�า” (Value Investing) และนักลงทุนท่ีปฏิบัติตามแนวคิดน้ีถูกเรียกว�า

“นักลงทุนเน�นคุณค�า” (Value Investor) มีผู�เขียนถึง วอเร็น บัฟเฟตต� อย�าง

มากมายในหลายแง�มุม ผมในฐานะนักตีความก็จะขอเลือกหนังสือชื่อ “Warren 

Buffett Wealth” เขียนโดย Robert P. Miles ซึ่งมีฉบับแปลและเรียบเรียงเป�น

ภาษาไทย โดย ดร.กศุยา ลีฬหาวงศ� จดัพิมพ�โดยสํานักพิมพ�ฟ�เดลลิต้ี โดยใช�ช่ือ

ว�า “มั่งคั่งอย�าง วอเร็น บัฟเฟตต�” มาสรุปให�ท�านนักลงทุนท่ีสนใจได�ทราบกัน

ผู�ที่ต�องการอ�านรายละเอียดเจาะลึกก็ไปหาหนังสือฉบับเต็มมาอ�านเพ่ิมเติมกัน

ต�อไปครับ

หนังสือเล�มน้ีเร่ิมต�นด�วยการช้ีให�เห็นข�อมูลท่ีน�าต่ืนตะลึงว�า ถ�าป� 1956 

เรานําเงินไปร�วมลงทุนกับ วอเร็น บัฟเฟตต� จํานวน 10,000 ดอลลาร�สหรัฐ

มาถึงป� 2004 เงินลงทุนของเราเม่ือหักค�าธรรมเนียม ค�าใช�จ�าย และภาษีแล�ว จะมี

มูลค�าสุทธสูิงถงึ 300 ล�านดอลลาร� วอเร็น บฟัเฟตต� ทาํได�อย�างไร ทัง้ๆ ทีเ่ขาไม�ได�

ถอืครองสทิธบิตัรใดๆ ไม�ได�พัฒนาเทคโนโลยีใหม�หรือทาํธุรกิจใดๆ แต�ส่ิงทีเ่ขาใช�

ก็คือเครื่องมือในโลกทุนนิยมท่ีเรียกว�า “การลงทุน” (ซึ่งทุกคนสามารถนําไป

ใช�ได�) วิธีตามสไตล�ของเขาก็คือ “การมีวินัยท่ีเคร�งครัด และยึดม่ันในหลักการ

ลงทนุแบบเน�นคณุค�าอย�างไม�เสือ่มคลาย” แม�อายุจะล�วงเลยมาจนถึง 81 ป�แล�ว

ก็ตาม ส่ิงที่ทุกคนยอมรับและชื่นชม วอเร็น บัฟเฟตต� ไม�ใช�การสร�างตัวเองเป�น

มหาเศรษฐีพันล�าน แต�เขาใช�เวลาท้ังชีวิตสร�างความม่ังคั่งให�แก�ผู�อื่นด�วย

นอกจากน้ี เขายังได�ค�นหาวิธีการท่ีทําให�เกิดความย่ังยืนของความม่ังคั่ง

และถ�ายทอดความม่ังคั่งไปยังคนรุ�นต�อไปเพื่อสังคมที่ดีกว�าด�วย เราจะค�อยๆ 

ตามดูชีวิตและแนวคิดของ วอเร็น บฟัเฟตต� กนัครับ โดยในตอนแรกน้ีจะเร่ิมต�น

จากอัตชีวประวัติและช�วงเวลาในการสร�างความม่ังคั่งของเขา
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ประวัติโดยสังเขป

ความมั่งคั่งไมจําเปนตองมาจากชาติตระกูล

วอเร็น บฟัเฟตต� ไม�ได�เกิดมาร่ํารวย แต�ส่ิงทีเ่ขามีคอืสติป�ญญา ซึง่กไ็ม�ได�

มีมาท้ังหมดต้ังแต�เกิด แต�เขาเพ่ิมพูนมันภายหลังด�วยความต้ังใจและอดทน

เรียกว�า เขามีทั้งพรสวรรค�และพรแสวง แต�ที่สําคัญที่สุดก็คือแรงบันดาลใจ 

(Inspiration) และความหลงใหล (Passion) ในเร่ืองการลงทุน ทําให�เขาใช�

เวลาพัฒนาสติป�ญญาเพ่ือเร่ืองการลงทนุน้ีมากท่ีสุด วอเร็น บฟัเฟตต� ใช�แนวคิด

เรียบง�ายเหมือนกับคนที่ประสบความสําเร็จอื่นๆ คือ เร่ิมด�วยการศึกษาอย�าง

ไม�ย�อท�อในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือทีจ่ะเป�นคนเก�งทีสุ่ด เขาเรียนรู�จากผู�เช่ียวชาญ 

ลงมือปฏิบัติอย�างแท�จริง หาหลักการแห�งความสําเร็จ เม่ือค�นพบและทํามันอีก

ซํ้าแล�วซ้ําเล�า จนกลายเป�นวิธีการลงทุนชนิดหน่ึงที่เป�นท่ียอมรับ

“วอเร็น เอ็ดเวิร�ด บัฟเฟตต�” (Warren Edward Buffett) เกิดเม่ือวันท่ี 

30 สิงหาคม 1930 ที่เมืองโอมาฮา รัฐเนบราสก�า สหรัฐอเมริกา เป�นบุตรชาย

ของ โฮเวิร�ด และ ไลล�า บัฟเฟตต� ตระกูลของเขาเป�นพ�อค�า คุณทวดและคุณปู�

ของวอเร็นมีร�านขายของชําช่ือ Buffett and Son ในเมืองโอมาฮา ขณะท่ีเขาเกิด

คุณพ�อของเขาประกอบอาชีพเป�นผู�บริหารของบริษัทนายหน�าขายหลักทรัพย� 

(Broker) ซึง่เป�นช�วงเวลาพอดีกบัเกดิการตกต่ําคร้ังใหญ�ในตลาดหุ�นของสหรัฐฯ 

และทั้งโลก

สายเลือด ความหลงใหล และลงมือทํา

ขณะท่ีมีอายุ 6 ขวบ วอเร็น บัฟเฟตต� ก็เร่ิมต�นเป�นพ�อค�าแล�ว โดยขอซื้อ

โค�กแพ็ค 6 ขวด ในราคา 25 เซนต� จากร�านของคุณปู�แล�วเอาไปขายต�อให�ถึง

มือเพ่ือน ในราคาขวดละ 5 เซนต� ทําให�ได�ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวม 

20%
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ตอนเป�นเด็ก เขาหลงใหลในตัวเลข คณิตศาสตร� เงินตรา และเหรียญ

เขาเร่ิมอ�านหนังสือ A Thousand Ways to Make $1000 ต้ังแต�อายุ 8 ขวบ และ

เม่ืออายุ 10 ขวบ เขาก็เร่ิมอ�านหนังสือทีเ่ก่ียวกับการลงทุน การเงิน และตลาดหุ�น

ทกุเล�มทีมี่อยู�ในห�องสมุดเมืองโอมาฮา นอกจากน้ี เขายังได�เรียนรู�จากการช�วยงาน

เล็กๆ น�อยๆ ในบริษทัโบรกเกอร�ของพ�อ โดยการช�วยเขียนราคาหุ�นบนกระดาน

ราคาด�วยชอล�ค

ขณะที่อายุ 11 ขวบ วอเร็นซ้ือหุ�นเป�นคร้ังแรก เป�นหุ�นบุริมสิทธ�ของ 

City Service จํานวน 6 หุ�น ในราคาหุ�นละ 38 ดอลลาร� โดยเป�นของตนเอง

3 หุ�น และของพ่ีสาว 3 หุ�น เขาขายหุ�นนี้ออกไปเมื่อราคา 40 ดอลลาร� แม�จะได�

กําไร แต�เขาก็ได�เรียนรู�เก่ียวกับจังหวะการซ้ือขาย เพราะภายหลังหุ�นน้ีมีราคา

ปรบัตวัข้ึนไปถงึ 200 ดอลลาร� การกระหายความรู�ด�านการลงทุนมีไม�หยุดหย�อน

โดยเฉพาะความต�องการเข�าไปมีส�วนร�วมในตลาดลงทุน เม่ืออายุ 13 ป� เขาได�

กําหนดเป�าหมายว�าจะเป�นเศรษฐีให�ได�เม่ืออายุ 30 ป�

ต�อมาเม่ือเขาอายุ 14 ป� คุณพ�อของเขาได�รับเลือกให�เป�นสมาชิก

สภาคองเกรสของรัฐเนบราสก�า และครอบครวัต�องย�ายไปอยู�ทีก่รุงวอชิงตัน ดีซี

เพ่ือทํางานท่ีรัฐสภา วอเร็นต�องเข�าเรียนต�อที่เมืองนี้ เขาไม�ค�อยชอบเมืองหลวง 

เพราะผูกพันกับเมืองโอมาฮาบ�านเกิด (ซึง่ทาํให�เราเห็นว�าเม่ือโตขึน้เขาเลือกทีจ่ะ

อยู�อาศัยและทํางานท่ีบ�านเกิดเท�าน้ัน) ขณะท่ีอยู�เมืองหลวง วอเร็นทํางานพิเศษ

เป�นเด็กส�งหนังสือพิมพ�วอชิงตันโพสต� โดยมีรายได�พิเศษ 175 ดอลลาร�ต�อเดือน

นอกจากน้ันยังทาํธุรกิจการขายลูกกอล�ฟมือสอง ถงึตอนน้ันวอเร็นยังนําเงินออม

อกี 1,200 ดอลลาร� ไปลงทนุซ้ือทีดิ่นเกษตรกรรมในรัฐเนบราสก�า และต�อด�วยการ

ทําธุรกิจเคร่ืองเล�นพินบอลมือสอง ซึ่งซื้อเคร่ืองเล�นเก�ามาในราคา 25 ดอลลาร�

เม่ือเทียบกับราคาเคร่ืองใหม� 300 ดอลลาร� แล�วนําไปวางในร�านตัดผมชาย

ธรุกิจน้ีไปได�ด�วยดี โดย 1 ป�ต�อมา เขาและเพ่ือนได�ขายธุรกิจน้ีให�แก�ทหารผ�านศึก

ไปในราคา 1,200 ดอลลาร�

เม่ือจบชั้นมัธยมศึกษา วอเร็นมีอายุ 16 ป� มีทรัพย�สินท่ีหาด�วยตนเองถึง 

6,000 ดอลลาร� เขายังคงทําธุรกิจ ใช�ชีวิตอย�างมัธยัสถ� รายจ�ายน�อยกว�ารายได�

และเขายังกระหายความรู�อยู�ตลอดเวลา เขาอ�านหนังสือด�านธุรกิจ การเงิน
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การลงทุนมาแล�วถึง 100 เล�ม และผลการเรียนมีความโดดเด�นในวิชาคณิตศาสตร�

เป�นอย�างมาก

The Intelligent Investor :
หนังสือท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตของวอเร็น บัฟเฟตต

วอเร็นสมัครและเข�าเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

แต�ต�อมาได�ย�ายไปเรียนและจบระดับปริญญาตรีด�านเศรษฐศาสตร� จาก

มหาวิทยาลัยเนบราสก�า ในป� 1950 ในขณะท่ีเรียนในป�สุดท�าย เขาได�อ�าน

หนังสือ “The Intelligent Investor” ของเบนจามิน เกรแฮม หนังสือเล�มน้ีได�

จุดประกายหรือเป�นจุดเร่ิมต�นของปรัชญาการลงทุนท่ีเรียกว�า “การลงทุนแบบ

เน�นคุณค�า” ที่มีแนวคิดท่ีสําคัญ คือ การลงทุนจะดีที่สุดเม่ือผู�ซื้อรู�จักธุรกิจ

มากท่ีสุด และลงทุนโดยปราศจากอารมณ� ความกลัว หรือว่ิงตามแนวโน�มหรือ

ความนิยมช่ัวคร้ังช่ัวคราว

ตอนอายุ 19 ป� วอเร็นมีความม่ังคั่งของตนเอง 9,800 ดอลลาร� เขา

สมัครเรียนปริญญาโทด�านเศรษฐศาสตร�ที่มหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด แต�ได�รับการ

ปฏิเสธ แต�น่ันกลับเป�นส่ิงดี เพราะเขาได�ตามหาเบนจามิน เกรแฮม และพบว�า

เป�นอาจารย�อยู�ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เขาได�สมัครและได�รับการตอบรับ ที่น่ี

เขาได�ความรู�จากนักการเงินท่ีมีช่ือเสียง รวมท้ัง เดวิด ดอดจ� ผู�เขียนหนังสือ 

“Security Analysis” ร�วมกับเบนจามิน เกรแฮม

ระหว�างเรียน ในตอนท่ีเขาอายุ 21 ป� เขาทราบว�า เบนจามิน เกรแฮม เป�น

ประธานกรรมการบริษัทประกันภัยรถยนต� “GEICO” เขาอาสาเข�าไปช�วยงาน

ในวันหยุด และได�เรียนรู�หลักการวิเคราะห�ธุรกิจประกันภัยรถยนต� ซึ่งทําให�เขา

ได�พ้ืนฐานการหามูลค�าท่ีแท�จรงิผ�านการวิเคราะห�ธรุกิจในแง�มุมต�างๆ ระหว�างน้ี

เขายังได�เขียนงานวิจัยช่ือ “The Security & Like Best” ลงใน The Commercial 

and Financial Chronicle โดยใช�ข�อมูลหุ�น GEICO น้ันเอง
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หลังจบการศึกษาในป� 1951 เขาอยากทํางานท่ีตลาดหุ�นในวอลล�สตรีท 

แต�บิดาและเบนจามิน เกรแฮม ไม�เห็นด�วย นอกจากน้ี เบนจามิน เกรแฮม

ยังปฏิเสธท่ีจะรับเขาเข�าทํางานด�านวิเคราะห�หุ�นในบริษัทของเขา ทั้งที่วอเร็น

เป�นลูกศษิย�ทีไ่ด�เกรด A+ คนเดียวในวิชาวิเคราะห�หลักทรัพย�และเสนอตัวไม�รับ

เงินเดือนด�วย วอเร็นจึงต�องกลับบ�านท่ีรัฐโอมาฮา

อาชีพท่ีเก่ียวของกับการลงทุน :
เม่ือหลงใหล ก็ลงมือทําเลย

วอเร็น บัฟเฟตต� เร่ิมต�นทํางานเป�นนายหน�าค�าหลักทรัพย� ที่บริษัท 

บัฟเฟตต� แอนด� ฟอลค� ที่คุณพ�อของเขาเป�นหุ�นส�วน และเร่ิมสอนหนังสือ

ภาคค่ําในวิชาหลักการลงทุนของมหาวิทยาลัยโอมาฮา เม่ืออายุเพียง 21 ป� ในป� 

1952 เขาแต�งงานกับซูซี่ ทอมป�สัน เพ่ือนร�วมห�องในมหาวิทยาลัยของน�องสาว

ของเขา ว�ากันว�าระหว�างไปฮันนีมูน เขายังนําหนังสือการวิเคราะห�หลักทรัพย�

ของ เบนจามิน เกรแฮม ไปอ�านด�วย

ในป� 1954 เบนจามิน เกรแฮมได�โทรศพัท�ไปหาวอเร็นและชวนเขากลับมา

ทํางานในฐานะหุ�นส�วนของบริษัท เกรแฮม นิวแมน ที่นิวยอร�ค มีรายได� 12,000 

ดอลลาร�ต�อป� ในช�วง 2 ป�ที่เขาได�อยู�กับบรษิัทน้ี เขาได�ฝ�กฝนตัวเองอย�างหนัก

จนพร�อมทีจ่ะออกไปจดัต้ังธรุกิจหุ�นส�วนการลงทุนของตนเองในบ�านเกิด ซึง่เวลา

น้ันมาถึงเม่ือวอเร็นอายุ 26 ป� เกรแฮมถอนหุ�นส�วนออก วอเร็นจึงกลับไปทีโ่อมาฮา

เขาเร่ิมลงทุนด�วยเงินของตนเอง 100 ดอลลาร� และอีก 105,000 ดอลลาร� จาก

ครอบครัวและเพ่ือนๆ เขาเร่ิมลงทุนโดยทํางานอยู�กับบ�าน ไม�มีสํานักงาน ไม�มี

เลขานุการ ตลอด 13 ป� นับจากน้ันกองทนุบฟัเฟตต�ทาํกําไรโดยไม�เคยลดลงเลย

โดยอัตราผลตอบแทนเฉล่ียป�ละ 29.5%
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กองทุนบัฟเฟตต :
เม่ือโอกาสมาถึง แสดงฝมือออกมาใหเต็มท่ี

หลังจากจดัต้ังกองทนุเล็กๆ ด�วยเงินเร่ิมต�น 105,000 ดอลลาร�ในป� 1956 

น้ัน วอเร็นก็ได�ความรู�และประสบการณ�ที่ได�ส่ังสมมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย�

หุ�นทุกตัวท่ีเขาลงทุนผ�านการอ�านเอกสารส่ิงพิมพ�เก่ียวกับธรุกิจน้ันอย�างละเอียด 

เรียกว�าเขาทําวิจัยอย�างรอบคอบเพื่อค�นหาของดีราคาถูก อย�างไรก็ตาม วอเร็น 

ก็มักจะไม�ลงทุนในหุ�นตัวใดตัวหน่ึงเกินกว�า 10% ของความม่ังคั่งของเขา เพ่ือ

กระจายความเส่ียง แนวคิดน้ีถูกยึดถือมาตลอด โดยในช�วงเร่ิมต�น เขาได�ซื้อ

บ�านหลังใหม�ในป� 1957 เม่ือภรรยาคลอดบุตรคนท่ี 3 เพ่ือขยับขยายครอบครัว

บ�านท่ีเขาซ้ือและอยู�จนถึงป�จจุบันมีราคาในขณะน้ัน 31,500 ดอลลาร� หรือ

ประมาณ 10% ของความม่ังคัง่ของวอเร็นในตอนน้ัน ซ่ึงแนวคิดน้ีต�างจากคนท่ัวไป 

ซึง่ใช�เงินเก็บของตนเองเกือบทัง้หมดไปดาวน�บ�านประมาณ 20% ของราคาบ�าน 

และเป�นหน้ีระยะยาวท่ีต�องผ�อนในยอดเงินต�นอกี 80% เป�นเวลา 30 ป� แนวคิดน้ี

ของวอเร็นไม�เหมือนคนอื่นตรงท่ีหาเงินมาให�ได�ครบก�อน จึงค�อยมีบ�าน เขาจะ

ไม�กู�เลยและการซ้ือบ�านก็ใช�เงินแค� 10% ของที่มีทั้งหมด ทําให�ชีวิตมีส�วนเหลือ

ของความปลอดภัยอยู�อีกมาก ภาษาลงทุนเรียกว�า “ส�วนเผื่อความปลอดภัย” 

(Margin of Safety) การทําเช�นน้ีได�บ�งบอกว�าวอเร็นมีปรัชญาการประหยัด

เป�นหลักด�วย

ในป� 1962 วอเร็นมีอายุ 32 ป� กองทนุของเขาท่ีเร่ิมต�นด�วยเงิน 105,000 

ดอลลาร� เติบโตเป�น 7.2 ล�านดอลลาร� ในตอนน้ันเขามีสํานักงานแล�วห�างจาก

ทีพั่กออกไปเพยีง 20 ช�วงตึกเท�าน้ัน เขาได�บรรลุเป�าหมายการเป�นเศรษฐีเงินล�าน

เม่ืออายุ 30 ป� ตามท่ีได�ต้ังปณิธานเอาไว�ต้ังแต�อายุ 13 ป�แล�ว ในการบริหาร

กิจการหุ�นส�วนลงทุนน้ัน วอเร็น บัฟเฟตต� รับประกันผลตอบแทนให�หุ�นส�วน

ป�ละ 6% โดยท่ีเขาจะได�รับส�วนแบ�ง 25% ของส�วนท่ีเกิน 6% น้ัน
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บริษัทเบิรกไชร ฮาธาเวย
ธุรกิจลงทุนแบบมืออาชีพของ วอเร็น บัฟเฟตต

ช�วงต�นทศวรรษ 1960 วอเร็น บฟัเฟตต�ได�ค�นพบบรษิทั เบริ�กไชร� ฮาธาเวย� 

ซึ่งเป�นบริษัทสิ่งทอที่ต้ังอยู�ที่เมืองนิวเบดฟอร�ด รัฐแมสซาชูเซตส� ขณะน้ัน

เขายังทําธุรกิจหุ�นส�วนลงทุนอยู� โดยผ�านการวิเคราะห�อย�างละเอียดรอบคอบ 

เขาเร่ิมซื้อหุ�นน้ีในราคา 7 ดอลลาร�ต�อหุ�น ในขณะท่ีมูลค�าทางบัญชีเท�ากับ 17 

ดอลลาร�ต�อหุ�น และหน้ีสินของบริษัทมีน�อยมาก ในป� 1963 กองทุนของ วอเร็น 

บัฟเฟตต� กลายเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ของบริษัทแห�งน้ี วอเร็นค�นหาหุ�นตามสไตล�

ของเขาเข�าพอร�ตโฟลิโอหุ�นสามัญของกองทุนอย�างต�อเน่ือง หุ�นของ GEICO 

และ DISNEY เป�นอีกบางตัวอย�างของหุ�นเน�นคุณค�าท่ีเขาไปวิเคราะห�และเลือก

เข�ามาในพอร�ต

ในป� 1969 เป�นจุดเปล่ียนสําคัญเม่ือ วอเร็น บฟัเฟตต� ป�ดกองทนุเดิมจาก

ธรุกิจหุ�นส�วนลงทุน โดยขายหุ�นท้ังหมดท่ีมีอยู�ในพอร�ต จาํนวน 100 ล�านดอลลาร� 

ยกเว�นแต�หุ�นของเบริ�กไชร�ฯ ทีต่กเป�นของวอเร็น อยู�ที ่25 ล�านดอลลาร� ทาํให�เขา

ถอืหุ�นในเบิร�กไชร�ฯ ได�เกือบครึง่หน่ึง ขณะน้ันตัวเขาอายุได� 39 ป� และเบริ�กไชร�

ฮาธาเวย�กก็ลายเป�นเคร่ืองจกัรลงทุนท่ีสร�างผลตอบแทนให�แก�วอเร็นและผู�ถอืหุ�น

คนอื่นๆ ได�อย�างไม�รู�จักเหน็ดเหน่ือย 

แม�ว�าในขณะน้ัน เบิร�กไชร� ฮาธาเวย� จะยังคงดําเนินธุรกิจส่ิงทอต�อไป

แต�กาํไรจากธุรกิจส่ิงทอในป� 1969 มีเพียง 45,000 ดอลลาร� ในขณะท่ีกาํไรจาก

การลงทุนด�วยฝ�มือของวอเร็นทําได�ถึง 4.7 ล�านดอลลาร� หรือสูงกว�า 10 เท�าตัว

วอเร็นใช�กลยุทธ�ซื้อของดีราคาถูก และขายออกไปเม่ือมีกําไร และนําเงินท่ีได�

ไปซื้อกิจการอ่ืนต�อไปอีก ซึ่งเป�นการสร�างวงจรในการสร�างความม่ันคงแบบ

ไม�รู�จบ พ�นป� 1985 วอเร็นป�ดโรงงานผลิตส่ิงทอ ซึง่เป�นธุรกิจด้ังเดิมของ เบริ�กไชร�

ฮาธาเวย� เน่ืองจากแรงงานต�างชาติมีราคาถูกกว�าและมีคู�แข�งจากต�างชาติเข�ามา

มากข้ึน แต�หน�วยธุรกิจด�านการลงทุนยังคงอยู�ต�อไป
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ในป� 1988 พอร�ตโฟลิโอของ เบริ�กไชร�ฯ แสดงให�เห็นว�าวอเร็นเป�นเจ�าของ

ธรุกิจหลากหลาย หุ�นบางตัวสัมพันธ�กบัช�วงชีวิตต้ังแต�วัยเด็กของเขา เช�น บรษิทั 

โคคา-โคล�า, บริษัท เดอะวอชิงตันโพสต�, บริษัท GEICO เป�นต�น หุ�นเหล�าน้ีและ

หุ�นต�างๆ ที่เขาเลือกล�วนแต�เป�นหุ�นท่ีมีคุณค�า ซึ่งเม่ือเวลาผ�านไป บางตัวก็ยัง

คงอยู� บางตัวก็ไม�ใช�หุ�นคุณค�าอีกต�อไป ซึ่งวอเร็นทําการตรวจสอบตลอดเวลา

และปรับพอร�ตซ้ือเพ่ิม หรือขายออกตามความเหมาะสม

การลงทุนของวอเร็นในเบิร�กไชร� ฮาธาเวย� ผ�านช�วงวัฏจักรเศรษฐกิจทัง้ดี

ทั้งร�ายมาเป�นเวลายาวนาน ซึ่งเป�นบททดสอบที่ดีพอสมควร โดยราคาหุ�นของ

เบิร�กไชร�ฯ จากป� 1962-1998 แสดงการเติบโตไว�ดังน้ี

ราคาหุ�นของ เบิร�กไชร� ฮาธาเวย�

ป� ค.ศ. ราคาหุ�น/ดอลลาร�

1962 7

1971 70

1982 775

1989 7,000

1998 70,000

ท่ีมา : Andy Kilpatrick, of Permanent Value (AKPE, 2002)

ถ�าดูเวลาท่ี วอเร็น บัฟเฟตต�ลงทุนผ�านมาคร่ึงศตวรรษ (1956-2007)

ตอนที่เขาบริหารกองทุนบัฟเฟตต� ผลตอบแทนได�รับถึง 29.55% ต�อป�

ตลอดช�วง 13 ป� และผลตอบแทนของเบริ�กไชร�ฯ เฉล่ียท่ี 22.6% ต�อป� ตลอด 38 ป�

ที่ผ�านมา ซึ่งสูงกว�าผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ที่ปรับตัวเพ่ิมเพียง 11% 

ในช�วงเวลาดังกล�าว
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บทเรียนท่ีไดจากอัตชีวประวัติ
ของ วอเร็น บัฟเฟตต

1. คุณควรค�นหาว�าเราถนัดอะไรมากท่ีสุด ลงมือศึกษาส่ิงน้ันให�ดีที่สุด

เพ่ือที่จะเป�นคนเก�งที่สุดในการลงทุนน้ัน วอเร็น บัฟเฟตต� เก�งที่สุดในการสร�าง

ความม่ังคัง่โดยการลงทุนในธุรกิจของผู�อืน่ เราไม�ได�คดิว�านักลงทนุทกุคนจะเก�ง

เท�าวอเร็น หรืออาจมีวิธีการลงทุนท่ีดีหลายวิธี แต�การศึกษาและทําความเข�าใจ

เก่ียวกับวธิขีอง วอเร็น บฟัเฟตต� น�าจะเป�นประโยชน�อย�างย่ิงต�อการลงทนุของเรา

2. ในโลกของลัทธิทุนนิยม ความม่ังคั่งเกิดข้ึนจากการเป�นเจ�าของ

ธุรกิจ แต�วอเร็นไปไกลกว�าน้ัน เขานําเงินเข�าไปลงทุนกับนักธุรกิจที่เน�นคุณค�า

แล�วไม�หยุดแค�น้ัน แต�นํากําไรท่ีได�ไปซือ้กจิการอ่ืนเพ่ิม เพ่ือสร�างกําไรท่ีจะนําไป

ลงทุนต�อไป เป�นวงจรเร่ือยไป ซึ่งคุณก็ควรทําเช�นน้ัน

3. เน่ืองจากเวลา งบประมาณ พลังงานท้ังหมด เป�นข�อจํากัดของทุกคน

ในชีวิตไม�ว�าจะทําอะไร แม�แต�การลงทุน การท่ีจะเป�นนักลงทนุท่ีประสบความสําเร็จ 

ต�องทุ�มเทพรสวรรค� เวลา และพลังงานท้ังหมดในเร่ืองนี ้กล�าวได�ว�า วอเร็นได�อทุศิ

ตัวเองเพ่ือการน้ี ดึงพรสวรรค�ของตัวเองในการค�นหาธุรกิจที่ดี และผู�บริหารท่ีดี

เพ่ือจะลงทุน โดยไม�จําเป�นต�องคิดค�นสิทธิบัตรหรือก�อตั้งธุรกิจอะไรเลย

4. คัดเลือกต�นแบบอย�างรอบคอบ วอเร็นไม�ได�มีแต�โชคดีที่มีครอบครัว

ที่เป�นพ�อค�าช�วยเป�นต�นแบบ แต�เขาลงมือทํามัน เขาหาต�นแบบ เช�น อาจารย�

ที่ดีอย�าง เบนจามิน เกรแฮม เขาใฝ�รู� มีแรงบันดาลใจ มีความหลงใหลในเร่ืองที่

เก่ียวกับการลงทุน และมีเป�าหมายท่ีชัดเจนในชีวิต

5. มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตส�วนตัวและชีวิตการลงทุนท่ีดี เช�น

 ■ เร่ิมลงทุน และสร�างความม่ังคั่งโดยเร็ว

 ■  เก็บสะสม ลงทุน และใช�ชีวิตต่ํากว�าระดับรายได�

 ■  อ�านและศึกษาธุรกิจในอดีต หลายทศวรรษก�อนที่จะลงทุน

 ■ เข�าใจระบบบัญชี และวิธีการดําเนินธุรกิจ
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■ เป�นนักวิเคราะห�ธุรกิจ ไม�ใช�นักวิเคราะห�ตลาด (หุ�น)

■ เรียนรู�ทีจ่ะประเมินราคาธุรกิจ และซือ้หุ�นของกิจการน้ันๆ ในราคา

ต่ํากว�ามูลค�าท่ีคุณคิด

ปรัชญาหลักในการลงทุน
ของ วอเร็น บัฟเฟตต

หลักปรชัญาในการลงทุน (ซึง่จะส�งผลไปยังวิธใีนการลงทุน) ของ วอเร็น 

บัฟเฟตต� อาจหาอ�านได�ในหนังสือการลงทุนตามสไตล�ของ วอเร็น บัฟเฟตต�

ซึ่งมีมากมาย แต�ในฐานะผู�ตีความคนหน่ึง ผมขอสรุปไว�ส้ันๆ 3 ข�อหลัก ดังน้ี

1 ลงทุนในธุรกิจท่ีคุณเขาใจ

วอเร็น บัฟเฟตต� แนะนําว�าการจะลงทุนในหุ�นของธุรกิจอะไรสักอย�าง

เราควรจะรู�จกัส่ิงทีเ่รากําลังจะเป�นเจ�าของอย�างแท�จริง นอกจากเข�าใจแล�วจะต�อง

ทาํวิจยัก�อนตัดสินใจซ้ือด�วย ในการลงทุนในหุ�นเราอาจลองใช�แนวคิดเหมือนกบั

เรากําลังจะลงทนุในธุรกิจน้ันๆ ถ�าเราจะเป�ดร�านอาหาร เราก็คงต�องตอบคาํถาม

หลายอย�าง เช�น 

■ เรากําลังจะขายอะไร 

■  สินค�าและบริการคืออะไร 

■  ลูกค�าของเราคือใคร 

■  เขามีความต�องการอย�างไร 

■  วิธีการผลิตและบริการเป�นอย�างไร 

■  คู�แข�งเป�นอย�างไร 

■  ความพร�อมและความสามารถของผู�บรหิารและพนักงานเป�นอย�างไร 

■  ราคา ต�นทุน และกําไรเป�นอย�างไร 

■ ต�องลงทุนเท�าไร 

■  ฯลฯ
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ถ�าคิดแบบนี้ เวลาสนใจจะลงทุนในหุ�นของบริษัทจดทะเบียนท่ีทํา

ร�านอาหาร เราก็คงต�องวิเคราะห�เพ่ือทําความเข�าใจแบบนี้เช�นกัน แต�การลงทุน

ในหุ�นจะมขี�อด ีคอื เราไม�ต�องเหนือ่ยไปบรหิารธรุกจิเอง เพราะมผีู�บรหิารมอือาชพี

คอยดูแล เราเพยีงแต�คอยตดิตามวเิคราะห�ดูว�าบรษัิทจดทะเบยีนยังดําเนนิธรุกจิ

ไปได�ด�วยดี เติบโต กําไรดี ผลตอบแทนดี มีความมั่นคงอยู�เสมอหรือไม�

วอเร็น บัฟเฟตต� มักจะกล�าวว�า “ผมไม�เข�าใจเทคโนโลยี ดังนั้น ผมจึง

ไม�ลงทุนในกลุ�มนี้” ไม�ได�หมายความว�า ธุรกิจเทคโนโลยีไม�ดี ไม�มีอนาคต

แต� วอเร็น บฟัเฟตต� อธบิายว�าเขาไม�ถนัดในการทําความเข�าใจกับธรุกิจดังกล�าว 

ทาํให�ไม�ม่ันใจท่ีจะคาดการณ�สภาพของธุรกิจในอนาคต ซึง่ส�งผลต�อความไม�เข�าใจ

ในการคาดการณ�กระแสเงินสด และการประเมินมูลค�าของธรุกิจน้ี เขาจึงไม�กล�า

ลงทุน

ลองสังเกตหุ�นที่อยู�ในพอร�ตของธุรกิจลงทุนอย�างยาวนานของ วอเร็น 

บัฟเฟตต� เช�น

■ การลงทุนในหุ�นของโรงงานสิ่งทอ เบิร�กไชร� ฮาธาเวย� ซึ่งภายหลัง

ได�เปล่ียนมาเป�นธุรกิจการลงทุนของ วอเร็น บัฟเฟตต� แทน

แต�ในตอนท่ีเขาซ้ือหุ�นของโรงงานส่ิงทอนี้ วอเร็น บัฟเฟตต� ต�องการ

ลงทุนในธุรกิจส่ิงทอจริงๆ เพราะในยุคทศวรรษ 1960 ธุรกิจส่ิงทอ

ยังขยายตัวได�ดีในสหรัฐฯ ซึ่งวอเร็นศึกษาธุรกิจน้ีมาอย�างถ�องแท�

แม�ธรุกิจส่ิงทอจะถกูวิพากษ�วิจารณ�ว�าเป�นธุรกิจในเศรษฐกิจแบบเก�า 

แต�ก็ยังเป�นหน่ึงในป�จจัย 4 ที่จําเป�น 

 อย�างไรก็ดี ในทศวรรษ 1980 ธุรกิจส่ิงทอในสหรัฐฯ เผชิญกับการ

แข�งขันจากส่ิงทอของประเทศจีน และประเทศกําลังพัฒนา ทําให�

สภาพแวดล�อมเปลี่ยนไป วอเร็นจึงเปลี่ยนบริษัทส่ิงทอนี้เป�นธุรกิจ

การลงทุนแทน แม�ว�าวอเร็นจะเห็นว�าการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ

ส่ิงทอนี้เป�นความผิดพลาด แต�ในตอนท่ีตัดสินใจซ้ือ เขาใช�หลักการ

ทีเ่ก่ียวกับ “การลงทนุในธรุกจิทีค่ณุเข�าใจ” แต�บทเรยีนท่ีได�มาเพ่ิมเติม

ก็คือ “เราต�องเข�าใจมันตลอดทุกช�วงเวลาด�วย”
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■ การลงทุนในหุ�นบริษัทประกันภัย GEICO หุ�นบริษัทเครื่องดื่มโคคา-

โคล�า หรือหุ�นบริษัทหนังสือพิมพ� เดอะ วอชิงตันโพสต� ทั้งหมดน้ี

ล�วนเก่ียวข�องกบัชวิีตในอดีตท่ีผ�านมาของวอเร็น ทีเ่ขามีประสบการณ�

ได�ทาํงานเก่ียวข�องหรือมโีอกาสได�วิเคราะห�จนเข�าใจในธุรกิจเหล�าน้ัน

อย�างลึกซึ้ง จนแน�ใจในความม่ันคง และโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

เหล�าน้ัน ซึ่งนําไปสู�การประมาณการมูลค�าท่ีแท�จริงของกิจการ และ

เม่ือนํามาเทียบกบัราคาตลาดของหุ�นท่ีต่ํามากเม่ือเทยีบกบัมลูค�าของ

บรษิทั เหมือนกบัได� “ของด ีราคาถกู” ทาํให�มีส�วนเผ่ือความปลอดภัย 

(Margin of Safety) ถ�าในอนาคตราคาหุ�นข้ึนไปตามมูลค�า ก็จะได�

ผลตอบแทนสูง (เพราะซ้ือมาราคาถูก) หรือถ�าราคาหุ�นเคล่ือนไหว

ข้ึนลง เราก็จะไม�ตกใจมาก เพราะซ้ือมาในราคาถูก จึงทนต�อความ

ผันผวนได�มากกว�า

จะเขาใจในธุรกิจไดตองทําอยางไรบาง

วอเร็นให�กําลังใจว�า นักลงทุนรายย�อยก็สามารถศึกษาวิจัยธุรกิจได�

ไม�ต�องกลัวว�าเป�นศาสตร�ข้ันสูง ต�องเป�นนักวิเคราะห� นักวิชาการเท�าน้ันท่ีทําได� 

วิธีการศึกษาธุรกิจ ซึ่งต�องเป�นไปตลอดช�วงเวลาการลงทุน (ซื้อ, ถือ และ

ขายออก) พอสรุปได�ดังน้ี

■  อ�าน วิเคราะห� ข�อมลูทีเ่ก่ียวข�องกบัการดําเนินธุรกิจ เช�น ประวัติกจิการ

สินค�าและบริการ ตลาด คู�แข�ง ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

เป�นต�น

■ เข�าใจหลักการพ้ืนฐานของบัญชี การวิเคราะห�งบการเงินของบริษัท

เพราะบัญชีเป�นภาษาของธุรกิจ ภาพความสําเร็จหรือไม�สําเร็จทาง

ธุรกิจจะสะท�อนออกมาที่งบการเงิน

■  ไปเย่ียม สํารวจ และสัมภาษณ�กิจการ

■  เข�าร�วมประชุมประจําป� รู�จักผู�บริหารของบริษัท 

■  ฯลฯ
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กล�าวกันว�าในแต�ละวันของ วอเร็น บฟัเฟตต� และทมีงานใช�เวลามากกว�า 

8 ช่ัวโมงต�อวันในการศึกษาข�อมูลต�างๆ เหล�าน้ี และการใช�เวลาอาจนานกว�าน้ี 

โดยเฉพาะในช�วงที่รายงานประจําป�ที่สรุปรวมภาวะการดําเนินงานของบริษัท

ต�างๆ ออกมาสู�สาธารณชน 

และเน่ืองจากข�อมลูต�างๆ มีมาก นักลงทนุจึงต�องเรียนรู�วิธทีีจ่ะย�อยข�อมลู

และนําเข�าสู�กระบวนการวิเคราะห� ซึ่งอาศัยความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหาร 

ธุรกิจ เช�น การบริหารเชิงกลยุทธ� การบริหารการตลาด การบริหารการผลิต

การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน เข�ามาช�วยในการวิเคราะห� เพ่ือหา

ข�อสรุปว�าธุรกิจน้ันยังดีและคุ�มค�าท่ีจะลงทุนต�อไปหรือไม�

2 ลงทุนในตลาดสินคาและบริการ
ไมใชตลาดหุน

วอร�เร็น บัฟเฟตต� ใช�คําเปรียบเทียบให�เห็นภาพว�า เวลาเลือกลงทุน

ให�คดิว�ากาํลงัลงทนุในเมนสตรที (Main Street) ไม�ใช� วอลล�สตรที (Wall Street) 

คาํว�า “เมนสตรีท” (Main Street) คอื ธรุกิจทีมี่การดําเนินงานอยู�แล�วและ

เติบโตอย�างต�อเน่ือง ทําธุรกิจแบบยั่งยืนไม�ใช�ธุรกิจตามกระแส ส�วนการลงทุน

ใน “วอลล�สตรีท” (Wall Street) เป�นการเปรียบเปรยว�าเป�นการดําเนินธุรกิจ

ในโลกท่ีจับต�องไม�ได� เป�นแค�สัญญาณการซื้อขาย สัญญาณราคาจับต�องไม�ได�

วอร�เร็นให�ความเห็นว�าการท่ีเรารู�จกัส่ิงทีเ่ราเป�นเจ�าของ ทาํให�เราสามารถ

เน�นการลงทุนไปที่ถนนสายหลัก (Main Street) หรือตัวธุรกิจ แม�ว�าเราจะซ้ือ

มันจากตลาดหุ�น (Wall Street) แต�เราก็จะไม�ตกใจง�ายๆ กับการเคล่ือนไหว

ของราคาหุ�น เพราะทุกคร้ังเราจะกลับไปดทูีตั่วธุรกิจว�ามันยังดีอยู�ไหม แนวคิดน้ี

จงึเป�นการย้ําให�นักลงทนุแบบเน�นคุณค�าเห็นว�า “ความมัง่คัง่… เกดิจากเมนสตรที

มากกว�าวอลล�สตรีท”
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คนหาธุรกิจดีบนเมนสตรีท

เวลาเราค�นหาธุรกิจดีที่น�าสนใจจะลงทุน วิธีหน่ึงที่ควรทําก็คือเดินไปใน

ย�านเศรษฐกิจของเมือง สอดส�ายสายตาคอยดูว�าประชาชนท่ัวไปจับจ�ายใช�สอย

อะไร ร�านค�าบางร�าน บรษิทับางแห�ง ทาํไมจึงขายดี ทาํเลท่ีต้ังดี หรือเพราะสินค�า

บรกิารถูกใจลูกค�า หรือเราอาจเดินเข�าไปในร�านสะดวกซ้ือหรือซปุเปอร�มาร�เก็ต 

เข�าไปซื้อนํ้าผลไม�ย่ีห�อที่เราโปรดปราน แล�วอาจจะฉุกใจคิดว�า จะมีคนอีกเท�าไร

ทีมี่รสนิยมแบบเรา ขนาดตลาดของน้ําผลไม�แบบนีมี้อยู�เท�าใด และเป�นส�วนแบ�ง

การตลาดของน้ําผลไม�ย่ีห�อนี้อยู�เท�าใด น่ีคือตัวอย�างของการเข�าไปหาธุรกิจที่ดี

บนเมนสตรีท ซึ่งแนวคิดการลงทุนแบบนี้ให�คิดเสมือนว�าเรากําลังจะทําธุรกิจ

แบบนี้ด�วยตัวของเราเอง

ส�วนประเด็นต�อมา ถ�าบริษัทที่เราสนใจน้ันเป�นบริษัทที่จดทะเบียนอยู�

ในตลาดหลักทรัพย�ด�วย อย�างน้ีถือว�าอยู�ในวอลล�สตรีท ซึ่งถือว�าเป�นโชคดีที่จะ

สามารถขอเข�าไปลงทุนร�วมได�ง�าย โดยเข�าไปซื้อหุ�นเก็บไว�ผ�าน “วอลล�สตรีท” 

แต�เราจะสบายใจมากกว�าเดิม เพราะผ�านการวิเคราะห�บน “เมนสตรีท” มาเล�ว

การลงทุนในเมนสตรีท เปนการลงทุนระยะยาว

วอร�เร็น บฟัเฟตต� ใช�คาํพูดท่ีโดนใจมาก เม่ือถกูถามว�า “ทาํอย�างไรจงึจะ

รวยเร็ว” เขาตอบว�า “ตลาดหุ�น (วอลล�สตรีท) เป�นสถานที่เพียงแห�งเดียวที่

คนขบัรถโรลส�รอยซ�ได�รบัคาํแนะนาํจากคนนัง่รถไฟฟ�าใต�ดิน” ซึง่ตีความหมาย

ได�ว�า คนน่ังรถไฟฟ�าใต�ดินก็คอืประชาชนท่ัวไปน่ันเอง เขาใช�ชีวิตอย�างไร บรโิภค

อะไร วอร�เร็นจึงลงทุนในบริษัทที่ผลิตอิฐ สีทาอาคาร ฉนวนกันความร�อน พรม 

เคร่ืองดูดฝุ�น เคร่ืองประดับอัญมณี เฟอร�นิเจอร� เคร่ืองใช�ในครัวเรือน เป�นต�น 

หลายบริษัทที่วอร�เร็นเข�าไปลงทุน เขาเร่ิมจากการเป�นเจ�าของกิจการบางส�วน 

โดยซ้ือขายผ�านตลาดหลักทรัพย� ไปสู�การซ้ือเพ่ือเป�นเจ�าของทั้งกิจการ โดย

ซื้อเพ่ิมเร่ือยๆ ถือหุ�นไว�ในระยะยาว ถ�าบริษัทมั่นคงดีกําไรสูง มูลค�าหุ�นก็สูงขึ้น

ด�วย กลยุทธ�การลงทุนแบบนี้มีผลทําให�ในระยะยาวมูลค�าพอร�ตการลงทุนของ

วอร�เร็นก็เปล่ียนไปด�วย
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การจัดสรรสินทรัพย�ของ วอร�เร็น บัฟเฟตต�

1997 1998 1999 2000 2001 2002

เงินสด 2% 18% 5% 5% 6% 10%

หุ�นกู� 21% 27% 39% 34% 39% 34%

หุ�นสามัญ 73% 51% 51% 39% 30% 26%

ธุรกิจ 4% 4% 5% 22% 25% 30%

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100%

จะเห็นได�ว�า ในพอร�ตลงทุนของวอร�เร็น ในป� 1997 ลงทุนในหุ�นสามัญ

ถึง 73% ของสินทรัพย�และลดลงเหลือ 26% ในป� 2002 โดยไม�มีการขายหุ�น

ออกเลย แต�ขณะท่ีได�เข�าซ้ือหุ�นธุรกิจทีดี่เพ่ิม จนมีสัดส�วนจาก 4% ของสนิทรัพย�

เป�น 30% ในอีก 5 ป�ต�อมา ถ�าบริษัทเหล�าน้ันทํากําไรได�ดี ราคาหุ�นท่ีสูงขึ้น ก็จะ

ทําให�พอร�ตการลงทุนของเขามีมูลค�าสูงข้ึน อีกทั้งเงินป�นผลท่ีเป�นส�วนแบ�งจาก

กาํไรก็จะยังช�วยให�ความม่ังคัง่ของเขาเพ่ิมสูงขึน้ เพ่ิมโอกาสในการไปซ้ือกจิการ

เมนสตรีทดีๆ เพ่ิมข้ึนอกี อย�างไรก็ดี วอร�เร็นจะไม�เข�าไปเก่ียวข�องกบัการซือ้ขาย

กิจการแบบไม�เป�นมิตร และพนักงานท้ังหมดจะยังคงทํางานอยู�ต�อไปเมื่อเขา

ซื้อกิจการ 

การลงทุนสไตล�แบบวอร�เร็น บัฟเฟตต� มีลักษณะที่ขัดแย�งกับการลงทุน

ทัว่ไปในวอลล�สตรีท นักซือ้ขายหลักทรัพย�หรือเทรดเดอร�ในวอลล�สตรีทหารายได�

จากการเคล่ือนไหวของราคาหุ�น ซึง่ตรงข�ามกับวอร�เร็นท่ีสร�างความม่ังคัง่และทาํ

กาํไรจากผลประกอบการของแต�ละธุรกิจทีเ่ขาลงทุน เขาเน�นและจํากัดการลงทุน

ในบริษทัเพียงไม�กีแ่ห�ง เวลาประเมินบริษทั เขาไม�ใช�การเคล่ือนไหวของราคาหุ�น

ของบริษัท แต�จะวัดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค�าตามบัญชีในแต�ละป� 
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โดยสรุปแล�ว วิธกีารของ วอร�เร็น บฟัเฟตต� ทีล่งทนุในเมนสตรีทเป�นเร่ือง

การวิเคราะห�ธรุกิจดีๆ เพียง 1-2 ธรุกิจ เขาเจาะลึกศกึษางบกาํไรขาดทุน งบดลุ 

ผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น ความต�องการเงินทุน หน้ีสิน มูลค�าท่ีแท�จริง

จริยธรรมของผู�บริหาร ค�านิยมของผู�บริหาร บุคลิกของผู�บริหาร ความภักดี

ของลูกค�า พนักงานและเจ�าของ เขาเห็นว�าการลงทุนแบบวอลล�สตรีท ซึ่งเป�น

ส่ิงที่คนอื่นๆ กําลังกระทํา เช�น เข�าซ้ือวันน้ีแล�วขายออกพรุ�งน้ี มีระยะเวลาส้ัน 

มันไม�เก่ียวกับมูลค�า แต�เก่ียวกับราคาท้ังส้ิน

Robert P. Miles ผู�เขียนหนังสือ “มั่งคั่งอย�าง วอร�เร็น บัฟเฟตต�” ได�สรุป

วิธีการตรวจสอบกิจการในเมนสตรีทไว� 3 ประการดังน้ี

■  พิจารณาที่ตัวธุรกิจ เรียบง�ายหรือไม� อยู�ในอุตสาหกรรมท่ีเราเข�าใจ

หรือไม� เป�นธุรกิจที่มีอัตรากําไรสูงหรือไม� มีหน้ีสินหรือไม� อัตรา

ผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�นเป�นอย�างไร

■  พิจารณาตัวผู�บริหาร พวกเขาซ่ือสัตย�หรือไม� แผนการขยายธุรกิจ

เป�นอย�างไร ฐานะการเงินดีหรือไม� สัดส�วนการถือหุ�นในกิจการของ

พวกเขามากน�อยเพียงใด

■  พิจารณามูลค�าธุรกิจ กิจการมีมูลค�าท่ีแท�จริงเท�าใด สามารถซ้ือใน

ราคาถูกหรือไม�

3 ซ้ือเพื่อถือระยะยาว ซ้ือจํานวนมาก
และของจํานวนนอย

เคล็ดลับของวอร�เร็นอยู�ตรงท่ีว�า ถ�าหุ�นบริษัทน้ันถูกพิสูจน�ตลอดเวลาว�า

เป�นของดี เราก็ควรจะ

■  ซื้อเพ่ือถือระยะยาว

■  ถ�าเรามีกําลังซื้อสูง เราควรซ้ือมากๆ (ซื้อจํานวนมาก)

■  ของดีจริงๆ มีจํานวนน�อย ควรซ้ือแบบเจาะลึกกับบริษัทเพียง 2-3 

บริษัทเท�าน้ัน (ของจํานวนน�อย)



ตามรอยวิถีเซียนลงทุน

26

วิธีการดังกล�าวน้ีตรงข�ามกับการซื้อหุ�นเพ่ือขายเม่ือมีกําไร วอร�เร็น

เห็นว�า “ถ�าซื้อของดี คุณไม�จําเป�นต�องรีบขาย อย�าซื้อเพื่อถือไว�เพียง 10 นาที” 

ถ�าเราลงทุนเพ่ือถือระยะยาว เราจะคิดถึงหุ�นน้ีต�างจากพวกนักเก็งกําไรและ

นักค�าหลักทรัพย� เราจะนึกถึงส่ิงที่จะปกป�องธุรกิจ ความสุข และความภักดีของ

พนักงาน ผู�บริหาร ลูกค�า ถ�าผู�คนเหล�าน้ียังคงพอใจและทําธุรกิจเติบโตต�อไปได� 

มันจะทําให�มูลค�าในระยะยาวของธุรกิจสูงขึ้น และราคาหุ�นก็จะสูงขึ้นด�วย

ข�อมูลการซ้ือหุ�นจํานวนมากในบริษัทดีๆ เพียงไม�กี่แห�งของวอร�เร็น 

บัฟเฟตต� สรุปได�ดังน้ี

การถือหุ�นสามัญของเบิร�กไชร� ฮาธาเวย� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2002

บริษัท
ต�นทุน

(ล�านดอลลาร�)
มูลค�าตลาด

(ล�านดอลลาร�)
% ของ

พอร�ตโฟลิโอ

โคคา-โคล�า 1,299 8,768 31

อเมริกันเอ็กซ�เพรส 1,470 5,359 19

ยิลเลตต� 600 2,915 10

เวลล�ฟาร�โก 306 2,497 9

วอชิงตันโพสต� 11 1,275 4

อื่นๆ 5,478 7,549 27

หุ�นสามัญทั้งหมด 9,164 28,363        100

ข�อมูลการถือหุ�นแบบระยะยาวของ วอร�เร็น บัฟเฟตต� สรุปดังน้ี

  น ระยะเวลาการเ  นเ  าของ

วอ  ง  นโพส   30  

โคคา-โค  า 14  

 ลเลต   14  

เวล  ฟา  โก 13  

อเม   นเ  ก  เพรส 12  

ระยะเวลาการถือครองเฉลี่ย 17  
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โดยทั่วไปนักลงทุนที่เข�าไปในตลาดวอลล�สตรีทเช่ือว�า พอร�ตโฟลิโอ

ทีล่งทนุในหุ�นจํานวนน�อยบรษิทัหรือแบบเข�มข�นน้ัน มีความเส่ียงมากเกินไป ดังน้ัน

จงึต�องซือ้และขายหุ�นจํานวนมาก ซึง่เป�นการ “ซ้ือเพือ่ถอืและขายเป�นครัง้คราว” 

หรือ “ซ้ือและถือจนกว�าแนวโน�มของตลาดจะเปลี่ยนแปลง” แต�วอร�เร็นเห็นว�า 

“ควรตัดสินใจน�อยครั้งกว�า แต�ดีกว�า” เราควรซ้ือแต�ส่ิงที่ดีจนไม�จําเป�นต�องขาย 

หรือจะขายเฉพาะเม่ือป�จจยัพ้ืนฐานบางอย�างของธรุกิจน้ันมีการเปล่ียนเเปลงหรือ

เม่ือมีการลงทุนอ่ืนท่ีมีคุณภาพดีกว�าเกิดข้ึนเท�าน้ัน วอร�เร็นสรุปด�วยว�า เราแทบ

จะไม�เคยพบเลยว�ามีคนร่ํารวยมหาศาลจากการนําเงินจํานวนน�อยไปลงทุนและ

ซื้อๆ ขายๆ หุ�นของกิจการหลายแห�งทุกวันหรือทุก 6-12 เดือน 

ข�อมูลที่แสดงว�าวอร�เร็นซ้ือหุ�นจํานวนมากในบริษัทจํานวนน�อย สรุปได�

จากรายงานประจําป� 2002 ของบริษัท เบิร�กไชร� ฮาธาเวย� ดังน้ี

ช่ือหุ�น สัดส�วนการเป�นเจ�าของ

วอชิงตันโพสต� 18%

อเมริกันเอ็กซ�เพรส 11%

ยิลเลตต� 9%

โคคา-โคล�า 8%

สัดส�วนการเป�นเจ�าของโดยเฉลี่ย 11.5%

ความสําคัญของการซื้อเพ่ือถือระยะยาวในแบบของ วอร�เร็น บัฟเฟตต�

กค็อื การต�องตรวจสอบตลอดเวลาว�าหุ�นหรือบรษิทัจดทะเบยีนเหล�าน้ียังคงดอียู� 

สมควรอยู�ในพอร�ตโฟลิโอของเราต�อไปหรือไม� เราจะรู�ได�อย�างไรว�าบริษัทน้ัน

ยังคงดีอยู� วอร�เร็นแนะนําให�ใช�แบบจําลองที่เรียกว�า “Circle of Competence” 

ซึ่งแสดงได�ด�วยรูปดังน้ี
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Circle of Competence

จากรูป เราอาจเรียก Circle of 

Competence น้ีว�า การกําหนดขอบเขต

ความสามารถของบริษัท (ที่เราสามารถ

เข�าใจได�) บรษิทัทีดี่ควรจะมีองค�ประกอบ

พร�อมเพรียงทั้ง 3 ด�าน (ส�วนสีทึบที่

วงกลม 3 วงทับซ�อนกัน)

Outstanding Businesses หมายถึง ความโดดเด�นทางธุรกิจ ได�แก� 

■ ธุรกิจเรียบง�าย เข�าใจได�

■ มีงบดุล (ฐานะการเงิน) ที่เข�มแข็ง

■  มีภาวะเศรษฐกิจที่ดี (เช�น กระแสเงินสดดีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน

 ผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�นสูง)

■  มีความได�เปรียบในการแข�งขัน

Top-notch Managers หมายถึง ความสามารถในการบริหารงาน ได�แก�

■  มีผู�บริหารท่ีมีความสามารถ

■  จัดสรรเงินทุนอย�างมีเหตุผล

■ ให�ความสําคัญกับผู�ถือหุ�น

■  ผู�บริหารมีส�วนการเป�นเจ�าของ

Attractive Prices หมายถึง ราคาดี น�าสนใจ

■  ราคาตลาดป�จจุบัน ต่ํากว�ามูลค�าท่ีแท�จริง (ของดีราคาถูก)

ส่ิงทีเ่ราควรทําก็คอื การค�นหาบริษทัทีดี่มากๆ ซึง่อาจมอียู�ไม�มากในพ้ืนท่ี

สีทึบข�างต�น ซึ่งในกระบวนการวิเคราะห� ต�องใช�ทั้งข�อมูลเชิงปริมาณ (วัดได�) 

และข�อมูลเชิงคุณภาพ (วัดไม�ได�) ประกอบกัน

Outstanding
Businesses

Top-notch
Managers

Attractive
Prices
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ผมขอจบบทความแนวคิดการลงทุนแบบ วอร�เร็น บัฟเฟตต� ไว�ที่ตอนน้ี

ในความเป�นจริงเน้ือหาหรือเร่ืองราวการลงทุนแบบเน�นคุณค�าของ วอร�เร็น 

บัฟเฟตต� อาจมีรายละเอียดมากมายกว�าน้ี ซึ่งผู�สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติม

ต�อไปได� แต�ส�วนท่ีสรุปมาให�น้ีหวังว�าพอเป�นภาพเบ้ืองต�นที่จะช�วยสร�าง

แรงบันดาลใจให�ผู�ที่มีความชอบการลงทุนสไตล�แบบนี้ เร่ิมต�นนําไปใช�ประยุกต�

กับการลงทุนเพ่ือสร�างความม่ันคงทางการเงินในระยะยาวต�อไปครับ
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ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนหุนคุณคาแบบเนน P/E ตํ่า

ของ จอหน เนฟฟ
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บทความชุด “ตามรอยวิถีเซียนลงทุน” ต�อไปนี้ จะกล�าวถึงนักลงทุน

เอกของโลกอีกท�านหน่ึง ได�แก� “จอห�น เนฟฟ�” (John Neff) ซึ่งเป�นผู�บริหาร

กองทนุท่ีมีช่ือเสียง คอื Windsor Fund ของ Van Guard ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยเขาสามารถบริหารกองทุนน้ีให�ประสบความสําเร็จได�เป�นอย�างมากในช�วง

ทศวรรษ 1960–1990 

จอห�น เนฟฟ� เกษียณอายุจากการทํางานในป� 1995 ตลอดระยะเวลา 31 ป�

(ป� 1964–1995) ทีบ่รหิารกองทุน Windsor เขาสามารถสร�างผลตอบแทนเฉลีย่

ได�สูงถงึ 13.7% ต�อป� เม่ือเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�ในช�วงเวลาเดียวกัน

ของการลงทุนบนดัชนี S&P 500 ซึ่งเท�ากับ 10.6% ต�อป�

จอห�น เนฟฟ� ได�รับการกล�าวขวัญว�า เป�นผู�ยึดม่ันสไตล�การค�นหาหุ�น

โดยใช� P/E ต่ํา (อัตราส�วนราคาตลาดของหุ�นต�อกําไรสุทธิต�อหุ�นของบริษัท

จดทะเบียน) เป�นหลัก แต�ก็พิจารณาป�จจัยพ้ืนฐานอ่ืนๆ ประกอบด�วย กล�าวคือ 

นอกจาก P/E ตํ่าแล�ว ยังต�องคัดเลือกหุ�นที่มีการจ�ายเงินป�นผลสมํ่าเสมอ อัตรา

การเตบิโตของกาํไรด ีอกีทัง้กลยุทธ�ในการซือ้ขายของจอห�น เนฟฟ� กม็ลีกัษณะ

เป�นนักลงทุนที่ชอบลงทุนสวนทางกับนักลงทุนส�วนใหญ�ในตลาด (Contrarian 

Investor) กล�าวคือ เม่ือตลาดข้ึน เขาจะขายหุ�นออกมา และเม่ือตลาดลง เขาจะ

มองหาหุ�นท่ีดีมีอนาคตท่ีขายในราคาถูกๆ และซื้อหุ�นน้ันเป�นจํานวนมากๆ

โดยเฉล่ียเขาจะถือหุ�นไว�ประมาณ 3 ป� 

จากกลยุทธ�ดังกล�าว บางคนก็เรียก จอห�น เนฟฟ� ว�า เขาเป�นนักลงทุน

แบบเน�นคุณค�าอย�างสุดโต�ง (Hard-core Value Investor) ผมในฐานะผู�ตีความ

ได�สรุปเน้ือหาจากหนังสือ “ลงทุนแบบจอห�น เนฟฟ�” (John Neff on investing,

1999) ซึ่งเขียนโดย John Neff และ S.L. Mint แปลโดย ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ� 

จดัพิมพ�โดยสํานักพิมพ�ฟ�เดลลิต้ี และจดัจําหน�ายโดย บรษิทั ซเีอ็ดยูเคช่ัน จาํกัด 

(มหาชน) สรุปสาระสําคัญบางประเด็นมาให�ผู�ที่สนใจได�รับความรู�ในเร่ืองนี้

อย�างง�ายๆ
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ประวัติโดยสังเขป
“จอห�น เนฟฟ�” (John Neff) เกิดในป� 1931 เป�นบุตรของจอห�น

เอฟ เนฟฟ� และบาร�บารา บราวน� บดิามารดาของจอห�น เนฟฟ� หย�าร�างกันต้ังแต�

เขาอายุได� 4 ขวบ โดยมารดาของเขาได�ย�ายมาอยู�กับคุณตาคุณยายของเขา

ในเมืองแกรนด�แรพพิด รัฐมิชิแกน ที่ซึ่งเขาเติบโตและได�รับการศึกษาจนจบ

เกรด 5 หลังจากน้ันในป� 1941 มารดาได�แต�งงานใหม� และย�ายไปอยู�ที่

รัฐเท�กซัส จนเขาเรียนจบช้ันมัธยม จึงเดินทางกลับมาที่เมืองแกรนด�แรพพิด

อกีครัง้เพ่ือหางานทําเป�นพนักงานขายเคร่ืองดนตรี ต�อมาบดิาของเขาชวนให�ไป

ทํางานในบริษัทของครอบครัวช่ือ Neff Equipment ซึ่งจําหน�ายอุปกรณ�หล�อลื่น

ไม�นานนักเขาก็ลาออกไปเป�นพนักงานขายรถยนต� และต�อมา จอห�น เนฟฟ�

ก็ถูกเกณฑ�ไปเป�นทหารเรือ

หลังปลดประจาํการ จอห�น เนฟฟ� สมัครเข�าเรียนท่ี University of Toledo 

และทํางานเป�นพนักงานขายรองเท�าในร�านขายเคร่ืองแต�งกายด�วย ระหว�าง

เรียนในมหาวิทยาลัย จอห�น เนฟฟ� สนใจในวิชาด�านการลงทุนมาก โดยอาจารย�

ผู�จุดประกายให�เขา คือ ดร.ซิดนีย� รอบบินส� ที่ย�ายมาจาก Columbia University 

ซึ่งเป�นลูกศิษย�ของเบนจามิน เกรแฮม และเดวิด ดอดจ� ปรมาจารย�ที่สอนด�าน

การวิเคราะห�หลักทรัพย� 

จอห�น เนฟฟ� ได�ซึมซับความรู�ด�านการวิเคราะห�หลักทรัพย�จาก

ดร.รอบบินส� แม�ว�าเขาจะเรียนวิชาเอกด�านการบริหารอุตสาหกรรมก็ตาม เขาได�

เรียนรู�เก่ียวกับพื้นฐานการลงทุน เร่ิมรู�จักกับยอดขาย กําไรจากการดําเนินงาน 

กระแสเงินสด นอกจากน้ี ยังได�เข�าร�วมกับชมรมนักลงทุนมืออาชีพ แม�ว�าเขา

จะลงทะเบียนเรียนวิชาด�านการเงินและการลงทุนเพียง 2 วิชา แต�ผลการเรียน

ก็โดดเด�นมากจนได�รับรางวัลนักเรียนดีเด�นในวิชาการเงิน และเป�นจุดต้ังต�น

นําพาเขาไปสู�เส�นทางของวิชาชีพด�านการลงทุนต�อไป
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จอห�น เนฟฟ� เร่ิมต�นชีวิตการทํางานเป�นนักวิเคราะห�หลักทรัพย�ของ 

National City Bank ในเมืองคลีฟแลนด� หลังจากพยายามสมัครงานเป�นผู�ค�า

หลักทรัพย�ในบริษัทหลักทรัพย�หลายแห�งในวอลล�สตรีทแต�ไม�มีใครตอบรับ

โดยในช�วงแรกๆ เขาได�รับมอบหมายให�ดูแลการวิเคราะห�อตุสาหกรรม 6 ประเภท

ได�แก� เคมีภัณฑ� เวชภัณฑ� รถยนต�และช้ินส�วนรถยนต� ยาง ธนาคาร และบริษัท

เงินทุน ซึ่งประสบการณ�ในการวิเคราะห�อุตสาหกรรมเป�นประโยชน�ต�อพ้ืนฐาน

การบริหารการลงทุนของเขา ในระยะเวลาต�อมาจอห�น เนฟฟ� ได�เรียนรู�วิธีการ

ศึกษาข�อมูลจากวารสาร คู�มือทางเทคนิค ตลอดจนการเย่ียมชมกิจการของ

บรษิทัในอตุสาหกรรม ได�พูดคุยและต้ังคาํถามกับผู�บรหิารของบริษทั นอกจากน้ี

เขายังมีประสบการณ�จากราคาหุ�นท่ีผันผวนข้ึนลงเม่ือเทียบกับมูลค�าจากป�จจัย

พ้ืนฐานท่ีเขาวิเคราะห� และเร่ิมพบว�านักลงทุนไม�ค�อยสนใจข�อมูลข�าวสาร

แต�มุ�งเน�นรายได�และกําไรจากส�วนต�างของราคา จอห�น เนฟฟ� จงึพยายามคิดค�น

วิธีสรุปข�อมูลรายงานแบบสถิติ คล�ายกับรายงาน Value Line เพ่ือใช�ประโยชน�

ในการกําหนดกลยุทธ�การลงทุน ซึ่งถือว�าเป�นวิธีฝ�กฝนตนเองอย�างดีเย่ียม เขา

เรียนรู�ด�วยว�าเม่ือศกึษาบรษิทัต�างๆ อย�างลึกซึง้ คาํถามท่ีเก่ียวกับบรษิทัเหล�าน้ัน

ก็จะผุดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ และการหาคําตอบจากคําถามเหล�าน้ัน จะช�วย

ส�งสัญญาณเตือนว�าหุ�นเหล�าน้ันเป�นหุ�นท่ีดีหรือไม�ดี ลดโอกาสการตกเป�นเหย่ือ

ของบางบริษัทที่เติบโตเร็วเกินไป แต�ขาดพ้ืนฐานท่ีแข็งแรง

งานในฐานะนักวิเคราะห�หลักทรพัย�ของ จอห�น เนฟฟ� ประสบความสําเร็จ

เป�นอย�างมาก เขาได�รับการเล่ือนตําแหน�งให�สูงขึ้นอย�างรวดเร็ว จอห�น เนฟฟ� 

ใช�ความคิดสร�างสรรค�ค�นหาวิธนํีาเสนอข�อมลูของบรษิทัและเป�าหมายแบบส้ันๆ 

ด�วยแผนภูมิสีบนกระดาษแผ�นเดียว โดยแสดงเฉพาะข�อมลูท่ีสําคัญๆ ทาํให�เป�น

ที่ยอมรับของเพ่ือนร�วมงานอย�างมาก  และระหว�างที่ทํางานธนาคารน้ัน เขาได�

ลงทะเบียนเรียนปริญญาโทภาคคํ่า สาขาการเงินการธนาคารท่ี Care Western 

Reserve University โดยใช�เวลา 3 ป�คร่ึง จึงจบการศึกษา

ในป� 1963 หลังจากทาํงานท่ีธนาคารมาได� 8 ป� จอห�น เนฟฟ� กย็�ายไปเป�น

ผู�วิเคราะห�ตราสารทุนของกองทุน Wellington Equity Fund ของบริษัท

Wellington Management 
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เริ่มชีวิตการบริหารกองทุน
ตอนท่ีเขาเร่ิมงานกับกองทุน Wellington Equity Fund (ต�อมาภายหลัง

เปล่ียนช่ือเป�น “กองทุน Windsor”) ผลประกอบการไม�ดีนัก กองทุน Windsor 

ในตอนน้ันจัดต้ังมาแล�ว 6 ป� ผลงานในป� 1962 ลดลงจากเดิมถึง 25% นักลงทนุ

เร่ิมขายกองทุนออกถึง 75 ล�านดอลลาร� จากมูลค�ากองทุน 2,000 ล�านดอลลาร� 

ส�งผลทางลบต�อชื่อเสียงของ Wellington Management ซึ่งเป�นบริษัทบริหาร

การลงทุนช้ันนําและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย� จอห�น เนฟฟ� ได�วิเคราะห�

ว�า ความเสียหายของกองทุน Windsor ในขณะน้ัน มาจากการลงทุนในบริษัท

ขนาดเล็กที่คิดว�าจะเติบโตดีเป�นจํานวนมาก โดยไม�ได�วิเคราะห�ให�ดีเก่ียวกับ

ระยะเวลาหรือความย่ังยืนในการเติบโต ผลดังกล�าวน้ีกระทบต�อเน่ืองมายัง

ป� 1963 โดยดัชนี S&P 500 เพ่ิมข้ึน 22.8% ในขณะท่ีผลตอบแทนของ Windsor 

ลดลงกว�า 10% บรรดาตัวแทนจําหน�ายก็พากันเรียกร�องให�หาวิธีการบริหาร

กองทุนให�ดีข้ึน ตามมาด�วยผู�ถือหุ�นของ Wellington Management ฟ�องร�อง

ทีมบริหารและการเปล่ียนช่ือเป�น “กองทุน Windsor” ก็เกิดข้ึนในป� 1963 น้ี

จอห�น เนฟฟ� เร่ิมต�นการทํางานกับกองทนุ Windsor ในฐานะนักวิเคราะห�

หลักทรัพย� เขาพบว�าพอร�ตการลงทุนของ Windsor เต็มไปด�วยหุ�นหวือหวา

ที่นิยมซ้ือขายกันในระยะส้ันๆ ซึ่งหุ�นจํานวนมากกลายเป�นขยะในตลาด เช�น

ถ�าอตุสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีอยู�ในกระแส กนิ็ยมซ้ือหุ�นกลุ�มน้ี เม่ือราคาน้ํามัน

สดใส ก็หันมาซ้ือหุ�นน้ํามัน จอห�น เนฟฟ� จึงได�นําเสนอวิธี “วิเคราะห�ภาพรวม” 

ทําให�เห็นว�า

■  กองทุน Windsor ในขณะน้ัน ลงทุนในหุ�นอุตสาหกรรม 41 บริษัท

แต�มีเพียง 8 บริษัทเท�าน้ันท่ีประสบความสําเร็จ

■  คาดการณ�กําไรสูงเกินไป จากการประมาณการเติบโตที่มากเกินไป

■  ไม�มีวิธปี�องกนัหรือลดการขาดทุนจากการขายหลักทรพัย�ได�ในราคา

ไม�ดี
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เขาได�แนะนําให�กรรมการกองทุนมีความเข�มงวดในการคัดเลือกหุ�น และ

เลือกอตุสาหกรรมท่ีสามารถคาดการณ�ผลประกอบการได� วิธกีารดังกล�าวทําให�

การวิเคราะห�มีความลึกซึ้งขึ้น มีคุณภาพมากข้ึน มองหาหุ�นของบริษัทที่มีความ

ย่ังยืนตามความสามารถในการทํากําไร แม�ยามท่ีเกิดภาวะผันผวนในระยะส้ัน

ผลประกอบการของกองทุน Windsor ก็ไม�ได�เปล่ียนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ

แต�มองเห็นแนวทางและสถานการณ�ของกองทุนชัดเจนข้ึน ภายใน 11 เดือน

ต�อมา จอห�น เนฟฟ� ได�รับการแต�งต้ังให�เป�นผู�จดัการกองทนุคนแรกของ Windsor 

ที่ทํางานคนเดียว โดยเขาขอให�มีนักวิเคราะห�หลักทรัพย� 1 คนที่คอยสนับสนุน

จอห�น เนฟฟ� เร่ิมบริหารกองทุน โดยแบ�งการลงทุนตามหลัก “ทําให�ง�าย

เข�าไว�” เป�นหุ�น 2 กลุ�ม คือ

■  หุ�นเติบโต (Growth Stocks) เป�นหุ�นของบริษัทที่ม่ันคง และมีอัตรา

การเจริญเติบโตในระดับสูง ธุรกิจเหล�าน้ีมักให�ผลตอบแทนสูงกว�า

ค�าเฉล่ีย ผลประกอบการและเงนิป�นผลมีแนวโน�มจะเติบโตได�ยาวนาน

■  หุ�นอตุสาหกรรมพืน้ฐาน (Basic Industry Stocks) เป�นหุ�นของบรษิทั

ที่มีส�วนสําคัญในการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจประเทศ ถ�าเลือก

ลงทุนในเวลาท่ีเหมาะสม อาจได�รับผลตอบแทนที่ดี

ในการแบ�งเงินลงทุนในหุ�นแต�ละกลุ�ม เขานําเสนอวิธีการท่ีเรียกว�า

“Measured Participation” โดยวิเคราะห�ผลตอบแทน ความเส่ียง กระจายน้ําหนัก

และใช�กลยุทธ�ที่เน�นการลงทุนในหุ�นที่มีอนาคตมากกว�าหุ �นที่มีประวัติดี

ด�วยเทคนิคดังกล�าว ผลตอบแทนป�แรกที่เขาบริหาร ทําได�ถึง 29% สูงกว�าดัชนี 

S&P 500 ถึง 17%

จนถึงป� 1967 อัตราผลตอบแทนของกองทุน Windsor เท�ากับ 31.5% 

เทียบกบัดชันี S&P 500 ซึง่ทาํได� 23.9% ในขณะน้ันสินทรัพย�ภายใต�การบริหาร

ของเขาสูงกว�า 100 ล�านดอลลาร� โดยลงทุนในหุ�นเพียง 77 ตัว จอห�น เนฟฟ� 

เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นเร่ือยๆ และแนวคิดของเขาในการบริหารกองทุน Windsor 

ก็เร่ิมเป�นที่ยอมรับ เขาอยู�ในแวดวงการบริหารพอร�ตการลงทุนจนเกษียณอายุ

ในป� 1995
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หลักปรัชญาการลงทุน 7 ประการ
ของ จอหน เนฟฟ

กองทุน Windsor ยึดม่ันหลักปรัชญาการลงทุน 7 ประการของ จอห�น 

เนฟฟ� เป�นรูปแบบในการลงทนุ ไม�ว�าตลาดจะข้ึน จะลง หรือทรงตวั โดยหลักการ

ลงทุนดังกล�าวจะค�นหาและเลือกลงทุนในหุ�นท่ีมีลักษณะดังน้ี

คุณลักษณะท่ี

1
เปนหุนท่ีมีอัตราสวน
ราคาตอกําไรตํ่า (P/E ตํ่า)

จอห�น เนฟฟ� บอกว�าเขาชอบสมญานามท่ีคนอื่นต้ังให�เขา คือ เป�น

“Low Price-Earning Investor” (นักลงทุนที่ชอบซื้อหุ�นที่มี P/E ตํ่าๆ) ซึ่ง P/E 

เป�นอัตราส�วนท่ีมาจากราคาตลาดของหุ�นหารด�วยกําไรต�อหุ�น

P/E =
ราคาตลาดของหุ�น

กําไรต�อหุ�น
=

Current Market Price

Earnings per Share

ผมขออธิบายเพ่ิมเติมให�เห็นว�า ทําไมในการลงทุน เราจึงควรสนใจ

ค�า P/E  

น่ันเป�นเพราะ “ค�า P” หรือ “ราคาตลาดในป�จจุบัน” ของหุ�นมีการ

เปล่ียนแปลงไปทุกวัน โดยหุ�นของบริษัทจดทะเบียนแต�ละบริษัทอาจมีราคา

ไม�เท�ากัน แม�จะอยู �ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม บางบริษัทอาจมีราคา

ต่ํากว�า 100 บาท ในขณะท่ีบางบรษิทัอาจมรีาคาตลาดอยู�ในช�วง 200-300 บาท

ซึ่งการท่ีราคาตลาดของหุ�นแตกต�างกันอาจมาจากหลายสาเหตุ ไม�ว�าจะเป�น

ป�จจยัพ้ืนฐานของบริษทัตอนเสนอขายหุ�นแก�ประชาชนท่ัวไปเป�นคร้ังแรก (IPO) 

ป�จจัยพ้ืนฐานของบริษัทหลังจากเสนอขายหุ�นคร้ังแรกไปแล�ว รวมถึงระยะเวลา

ที่บริษัทอยู�ในตลาด การเพ่ิมทุน หรือการแตกพาร�ต�างๆ ฯลฯ ดังน้ัน การจะ
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บอกว�าหุ�น A ที่มีราคาตลาด 30 บาท ถูกกว�า หุ�น B ที่มีราคาตลาด 90 บาท 

จึงอาจจะเปรียบเทียบกันไม�ได�ในทันที

วิธีการหน่ึงที่ช�วยให�เปรียบเทียบได�ก็คือ การทําให�ราคาตลาดของท้ัง

2 หุ�นอยู�ในหน�วยเดียวกัน โดยนําเอา “ราคาตลาดมาหารด�วยกําไรต�อหุ�น” 

(Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) เม่ือทั้ง 2 หุ�นอยู�ในหน�วยเดียวกันแล�ว 

จงึจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได� โดย P/E จะอธบิายว�า ราคาตลาดคิดเป�น

กี่เท�าของกําไร 

ตัวอย�างเช�น หุ�น A มีกําไรต�อหุ�น 1 บาท และหุ�น B มีกําไรต�อหุ�น 6 บาท

(P/E)
A

= 30 / 1 = 30 เท�า

(P/E)
B

= 90 / 6 = 15 เท�า

กล�าวคือ เม่ือเทียบต�อ 1 หน�วยกําไรแล�ว ราคาตลาดของหุ�น  A คิดเป�น 

30 เท�าของกําไร และราคาตลาดของหุ�น B คิดเป�น 15 เท�าของกําไร สรุปว�า 

หุ�น B มีราคาถูกกว�า

จอห�น เนฟฟ� ได�ให�แนวคิดในการดูค�า P/E อย�างง�ายๆ โดยยกตัวอย�างว�า

เวลาเราเดินเข�าไปในซุปเปอร�มาร�เก็ต และต�องการซื้อคุกกี้ แต�มีคุกกี้อยู�

2 ย่ีห�อ แต�ละย่ีห�อมีราคาและน้ําหนักแตกต�างกัน แนวทางหน่ึงในการเลือก คือ 

ดูราคาต�อปอนด� ซึ่งจะช�วยแก�ป�ญหาได� ค�า P/E Ratio ก็เช�นกัน ถือเป�นเกณฑ�

เบื้องต�นท่ีจะหาของราคาถูก แต�ของจะดีหรือไม� เราต�องใช�เกณฑ�คัดเลือกอื่นๆ 

ในการวิเคราะห�ต�อไป

นอกจากน้ี การคํานวณค�า  P/E ยังแบ�งออกเป�น 

Trailing P/E = ราคาตลาดในป�จจุบัน / กําไรต�อหุ�นในอดีต

Forward P/E = ราคาตลาดในป�จจุบัน / กําไรต�อหุ�นในอนาคต
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การค�นหาว�าหุ�นน้ันๆ เป�นหุ�นราคาถูกหรือไม� จะต�องเทยีบดูว�าราคาตลาด

มีปฏิกิริยาตอบสนองต�อกําไรในอดีตและต�อกําไรในอนาคตอย�างไร ถ�า P/E สูง

แสดงว�าราคาตอบสนองต�อกําไรมาก ในทางกลับกัน ถ�า P/E ต่ํา แสดงว�า

ราคาตอบสนองต�อกําไรน�อย 

จอห�น เนฟฟ� ให�ข�อสังเกตว�า ในขณะท่ีตลาดเป�นขาข้ึน ราคาหุ�นกําลัง

ร�อนแรงและพุ�งขึน้ จะทาํให�หุ�นท่ีกาํลังเป�นท่ีนิยมในตลาด มีค�า P/E สูงขึน้เร่ือยๆ 

(จากผลของค�า P ที่สูงขึ้น) แต�กองทุน Windsor จะทําในทางตรงกันข�าม คือ 

จะค�นหาหุ�นที่ถูกมองข�าม ไม�เป�นที่นิยมของตลาด หรือหุ�นที่มีค�า P/E ตํ่า และ

เมื่อประกอบกับการวิเคราะห�อื่นๆ จะทําให�สามารถค�นหาหุ�นที่ถูกประเมิน

ราคาตํ่าไป (ราคาตลาด น�อยกว�า มูลค�าที่แท�จริงของหุ�น) หรือที่เรียกว�า

“หุ�น Undervalue” ได� โดยกลยุทธ�การค�นหาหุ�นลักษณะน้ีมีข�อดีต�อพอร�ต

การลงทุน 3 ประการ ได�แก�

■  หุ�นด ีราคาถกู ทาํให�เมด็เงนิทีใ่ช�ลงทนุเกดิประสทิธิภาพ เพราะได�หุ�น

ทั้งปริมาณและคุณภาพ

■  หุ�นด ีราคาถกู ทาํให�พอร�ตการลงทนุไม�เสีย่งเกินไป เน่ืองจากเน�นหุ�น

ที่มีความเส่ียงน�อยกว�า และราคามีโอกาสปรับขึ้นได�ง�ายกว�า

■  หุ�นดี ราคาถูก ช�วยป�องกันในช�วงตลาดขาลงได�ดี เพราะการซ้ือจาก

ราคาตลาดท่ีถูก เม่ือเทียบกับมูลค�าท่ีแท�จริงที่มีป�จจัยพ้ืนฐานรองรับ 

ทําให�ทนต�อแรงกระแทกได�ดีกว�า เหมือนเราซ้ือของดีและได�ราคา

ส�วนลดมาสูง หุ�นหลายตัวท่ีกองทุน Windsor หามามักจะมี P/E 

ต่ํากว�าตลาดประมาณ 40–60% ซึ่งอาจหาได�ค�อนข�างง�ายในตลาด

ขาลง และหาได�ยากข้ึนในตลาดขาข้ึน

จอห�น เนฟฟ� ย้ําว�า หุ�นเติบโตที่มีช่ือเสียงโด�งดัง มักจะมี P/E สูงขึ้น

เร่ือยๆ ซึง่การเพ่ิมข้ึนของราคาทําให�นักลงทนุสนใจ และความสนใจของนักลงทนุ

ก็จะทําให�ราคาปรับสูงขึ้นอีก แต�ก็จะทําได�จนถึงระดับหน่ึงเท�าน้ัน ในท่ีสุดอัตรา

การเติบโตกก็ลับสู�ภาวะปกติ ราคามักจะปรบัตวัลดลงมา ทาํให�นักลงทนุท่ีเข�าไป

ทีหลัง ซื้อหุ�นในราคาท่ีสูง และเกิดการขาดทุนได�
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ดังน้ัน การลงทุนของกองทุน Windsor จึงมักจะเลือกลงทุนในหุ�นท่ีมีค�า 

P/E ประมาณ 8–11 เท�า ซึ่งปลอดภัยกว�าหุ�นท่ีมี P/E เร่ิมแรก 40 เท�า ที่ P/E 

อาจจะเพ่ิมสูงข้ึนเป�น 55 เท�า แต�เวลาท่ีตลาดเป�นขาลง ราคาของหุ�นท่ีมี P/E 

สูงๆ เช�นน้ี ก็จะปรับตัวลดลงเร็วกว�าหุ�นท่ีมี P/E ต่ําๆ

คุณลักษณะท่ี

2
เปนหุนท่ีมีอัตราการเติบโต
ของกําไรอยางสมํ่าเสมอ

แม�ว�า จอห�น เนฟฟ� จะต้ังต�นคัดเลือกหุ�นท่ีมี P/E ต่ํา แต�ก็ต�องคอยดู

ป�จจยัพ้ืนฐานว�าแข็งแกร�งหรือไม� ตัวแปรหน่ึงกค็อื “ผลการดาํเนนิงานของธรุกจิ” 

ผ�านตัว “กําไร” ว�าเติบโตดีหรือไม� เพราะกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําให�ตลาดสนใจ 

และทําให� P/E สูงขึ้น จอห�น เนฟฟ� แนะนําให�ดูข�อมูลกําไร ทั้งในอดีต ป�จจุบัน 

และอนาคต ซึ่งผมขอสรุปเป�นภาพดังน้ี 

“Historical Earnings” และ “Trailing Earnings” คือ กําไรท่ีเกิดข้ึนแล�ว 

ซึ่งเราต�องนํามาวิเคราะห�ว�า ที่ผ�านมาเติบโตอย�างไร สะท�อนถึงความสําเร็จของ

กจิการและความแข็งแกร�งของป�จจยัพ้ืนฐาน เม่ือนําไปเปรียบเทียบกบัราคาตลาด

ในป�จจุบัน ทําให�แน�ใจว�าได�ของดี ราคาถูก แต� “Forecasted Earnings” เป�น

Forecasted Earnings

Trailing
Earnings

Historical Earnings
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ส่ิงที่ต�องประมาณการข้ึน เพราะเป�นตัวบ�งบอกถึงอนาคตของกิจการ นักลงทุน

ต�องจินตนาการอนาคตของบริษัทและอุตสาหกรรมน้ันให�ได� และต�องเข�าใจ

ธรรมชาติของบรษิทั ซึง่เป�นการยากท่ีบรษิทัต�างๆ จะสามารถทํากําไรในแต�ละป�

ให�เพ่ิมข้ึนตลอดไปได� ผลกําไรอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เปรียบได�กบัลกูตุ�มนาฬ�กา

ที่แกว�งขึ้นลงไปมา

กองทุน Windsor เข�าใจสถานการณ�เช�นน้ีดี จึงค�นหาบริษัทที่มีอัตราการ

เติบโตของกาํไรท่ีค�อนข�างสม่ําเสมอ โดยกําหนดเกณฑ�ว�าถ�าอัตราการเติบโตของ

กําไรต่ํากว�า 6% หรือมากกว�า 20% ก็จะขายหุ�นน้ันออก โดยให�ความเห็นว�า

หุ�นท่ีมีอัตราการเติบโตสูงๆ มักจะมีความเส่ียงมากเกินกว�าท่ีต�องการ

ส�วนการพยากรณ�กําไรไปข�างหน�า จอห�น เนฟฟ� เห็นว�าระยะเวลา 5 ป�

มีความเหมาะสม เพราะมีความยาวนานพอท่ีจะพิสูจน�ความสามารถทางการตลาด 

ราคา และการแข�งขันของธุรกิจ อย�างไรก็ดี การพยากรณ�ไปข�างหน�าเป�นเวลา

นานๆ ให�แม�นยํา อาจทาํได�ยาก ควรพิจารณาปรับตามวัฏจักรของอตุสาหกรรม

ด�วย เช�น หุ�นในกลุ�มเทคโนโลยี ตัวสินค�าอาจมีอายุไม�ยาวนาน การพยากรณ�

กําไรทําได�ยากกว�าหุ�นของอุตสาหกรรมโภคภัณฑ�ที่มีอัตราการเติบโตตํ่า เช�น 

ปูนซีเมนต�และทองแดง เป�นต�น

วิธีการลงทุนของ จอห�น เนฟฟ� แตกต�างจากวิธีของนักลงทุนประเภทท่ี

ลงทุนตามสภาวะตลาด (Momentum Investor) แม�จะสนใจตัวกําไรของบริษัท

เหมือนกนั แต� Momentum Investor มักต้ังความหวังในหุ�นท่ีมีอตัราการเติบโตสงู

ดังน้ัน เม่ือกําไรจากการดําเนินงานรายไตรมาสลดลง จึงอาจก�อให�เกิดผล

กระทบอย�างรุนแรงได� ส�วนการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของกําไรเพียงเล็กน�อย ก็ส�งผล

ให�เกิดความรู�สึกสดใส ราคาหุ�นจึงขึน้ได� โดยธรรมชาติแล�ว ถ�าบรษิทัส�วนใหญ�มี

ผลประกอบการออกมาใกล�เคียงกับเป�าหมายท่ีคาดไว� ราคาตลาดก็ควรขยับตวั

เข�าใกล�ราคาเป�าหมาย แต�สําหรับหุ�นทีมี่ P/E สูงๆ หากความคาดหวังในเป�าหมาย

กําไรท่ีเติบโตสูง มีการพลาดเป�าแม�เพียงเล็กน�อย ก็จะทําให�ราคาปรับตัวลดลง

อย�างรุนแรง ดังนั้น การซื้อหุ�นที่มีค�า P/E ตํ่า และมีกําไรเติบโตอย�างสมํ่าเสมอ 

จึงช�วยลดความผันผวนของราคาหุ�นในอนาคตได�
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คุณลักษณะท่ี

3
เปนหุนท่ีมีอัตราผลตอบแทน
จากเงินปนผลคงท่ี

อัตราผลตอบแทนจากการป�นผล 

(Dividend Yield)
=

เงินป�นผลจ�าย

ราคาตลาดของหุ�นป�จจุบัน

เป�นการประมาณโดยคร�าวๆ ว�า ถ�าลงทุนซื้อหุ�นในขณะนั้นแล�วถือไว� 

เมื่อได�รับเงินป�นผลมา จะคิดเป�นอัตราผลตอบแทนเท�าไร ถ�าเราซ้ือและถือหุ�น

ไว�เป�นระยะเวลานานๆ Dividend Yield จะมีความสําคัญมาก เพราะจะทําให�เรา

เห็นกระแสเงินสดรับจากการถือหุ�น (เงินป�นผล) ซึ่งเป�นส�วนแบ�งที่เราจะได�รับ

อย�างสม่ําเสมอจากผลการดําเนินงานของบริษัท การมีบริษัทที่ดีอยู�ในพอร�ต

โฟลิโอและได�รับเงนิป�นผลดีอย�างต�อเน่ือง จะทาํให�อตัราผลตอบแทนของพอร�ต

อยู�ในระดับที่ดีสม่ําเสมอ ไม�ต�องตื่นเต�นตกใจกับการข้ึนลงของราคาหุ�น เพราะ

ตราบใดท่ียังไม�ขายออก กําไร/ขาดทุนจากส�วนต�างของราคาก็ยังไม�เกิดข้ึน

เน่ืองจากกลยุทธ�การลงทุนของจอห�น เนฟฟ� เน�นท่ีหุ�น P/E ต่ํา ซึ่งราคา

ตลาดมักจะมีราคาถูก จงึทาํให�โดยเปรียบเทียบแล�ว เม่ือได�รับเงนิป�นผลตอบแทน

กลับมา Dividend Yield จะมีอตัราสูง (เพราะราคาเป�นตัวหาร) สําหรับคนทีล่งทนุ

แล�ว รอที่จะขายโดยมีความหวังว�าจะได�กําไรจากส�วนต�างราคาซ้ือกับราคาขาย

น้ัน Dividend Yield จะมีความสําคัญมาก โดยเปรียบเปรยไว�ว�า “Yield ที่ดีกว�า 

อย�างน�อยก็ทําให�คุณมีออร�เดิร�ฟ (เงินป�นผล) ไว�รับประทานเล�นระหว�างรอ

อาหารจานหลัก (กําไรจากการขาย)” 

อย�างไรก็ตาม ในภาวะตลาดขาข้ึน และราคาตลาดของหุ�นสูงขึ้นเร่ือยๆ 

เป�นการยากท่ี Dividend Yield จะสูงขึ้นเร่ือยๆ เพราะต�องทําให� Dividend หรือ

เงินป�นผลมีอัตราท่ีโตกว�าการเพ่ิมข้ึนของราคา คนที่เข�าซ้ือหุ�นน้ีทีหลังก็มักจะมี

ต�นทุนสูงกว�า คนทีซ่ือ้คนแรก ผมจึงคดิว�า จอห�น เนฟฟ� พยายามบอกเราเม่ือมา

ถงึตรงน้ีว�า ให�เราหาของถกู (หุ�น P/E ตํา่) พ้ืนฐานด ี(กาํไรดี อตัราผลตอบแทน

จากเงินป�นผลดี) Dividend Yield ที่ขยับสูงต�อไปไม�ได�หรือเร่ิมลดลง อาจเป�น

สัญญานเตือนให�ปรับพอร�ต และเร่ิมขายออกก็ได�
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คุณลักษณะท่ี

4
เปนหุนท่ีมีความสัมพันธท่ีดี
ของอัตราผลตอบแทนโดยรวม
กับคา P/E ท่ีซ้ือ

อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Total Return) ในท่ีน้ี คํานวณได�จาก

Total Return =

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ +

อัตราผลตอบแทนจากเงินป�นผล

อัตราส�วนราคาต�อกําไร

=
Earnings Growth + Dividend Yield

P/E

อธบิายได�ว�า หุ�นทีมี่ราคาตามหน�วยของ P/E 1 หน�วย สร�างผลตอบแทน

จากกําไรและเงินป�นผลได�เท�าไร ย่ิงมากก็ย่ิงทําให� Total Return มีค�ามาก

น่ันหมายความว�า ถ�าได�หุ�นท่ี P/E ต่ํา กาํไรเติบโตด ีจ�ายป�นผลสม่ําเสมอ กท็าํ ให�

ผลตอบแทนโดยรวมมีค�าสูงขึ้น

ดังน้ัน หุ�นท่ีเราเลือกมาจึงควรเป�นหุ�นที่มี Total Return สูงมากๆ ที่จริง

แล�ว ผมเห็นว�าคุณลักษณะที่ 4 น้ี ไม�มีอะไรใหม� เพราะเป�นการรวมคุณสมบัติ

ที่ 1 ถึง 3 เข�าด�วยกันเป�นอัตราส�วนเดียว เพ่ือยืนยันว�า “เป�นของดี ราคาถูก”
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5
เปนหุนท่ีมีความผันผวน
ตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
ซ่ึงจะถูกชดเชยดวย P/E

หุ�น P/E ต่ําท่ีกองทุน Windsor เลือกมามีหลายประเภท แม�หุ�นท่ีเรียกว�า

“หุ�นวัฏจักร” (Cyclical Stocks) จอห�น เนฟฟ� ก็ลงทุนด�วย โดยในบางขณะ

กองทุน Windsor มีหุ�นวัฏจักรถึง 1 ใน 3 หรือมากกว�าน้ันในพอร�ตการลงทุน

ซึ่งหุ�นวัฏจักรที่ จอห�น เนฟฟ� ลงทุน ได�แก� หุ�นของบริษัทผลิตรถยนต� เคมีภัณฑ� 

และอลมิูเนียม หุ�นเหล�านีม้กัมรีาคาผนัผวนขึน้ลงตามวฏัจกัรเศรษฐกจิและธรุกจิ 

ในช�วงทีวั่ฏจักรรุ�งเรือง ราคาจะสูงขึน้มากอย�างรวดเร็ว แต�ช�วงหลังจากจบวงจร 

ราคาหุ�นก็ลดลงอย�างมาก ดังน้ัน จังหวะในการเข�าซ้ือควรจะเป�นช�วงหลังจาก

จบวงจร ซึ่งราคาหุ�นลดลงอย�างมาก (P/E จึงต่ํา ทําให�ชดเชยความเส่ียง

ด�านราคาไปได�มาก) และเม่ือถึงช�วงรุ�งเรือง กําไรของธุรกิจเพ่ิมข้ึนกว�าเดิม

ราคาหุ�นพุ�งสูงขึ้น มีความต�องการซื้อหุ�นกลุ�มน้ีมากข้ึน กองทุน Windsor

จะถือว�าเป�นจังหวะท่ีจะขายหุ�นกลุ�มน้ี

จอห�น เนฟฟ� ย้ําว�า ช�วงจังหวะเวลาเป�นเร่ืองสําคัญ นักลงทุนทุกคน

ล�วนอยากซ้ือเม่ือถึงจุดต่ําสุด และขายเม่ือวัฏจักรถึงจุดสูงสุด ซึ่งยากท่ีจะ

คาดการณ�ได�อย�างแม�นยํา ดังน้ัน การซ้ือหุ�นท่ี P/E ต่ําไว�ก�อน จะทาํให�ปลอดภัย 

เพราะมีต�นทุนต่ํากว�า นอกจากน้ี ถ�าเรามีการติดตามสภาวะและแนวโน�มของ

กาํไรจากการดําเนินงานอย�างสม่ําเสมอระหว�างการลงทุน เราจะสามารถช�วงชิง

จังหวะการขายออก เพ่ือทํากําไรได�ดีกว�านักลงทุนท่ัวไป และโปรดจําไว�ว�า

อย�าลงทุนเมื่อบริษัทมีกําไรสูงสุด (เพราะราคาจะขึ้นไปสูง ทําให� P/E มีค�าสูง

เกินไป)
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6
เปนหุนของบริษัทท่ีม่ันคง
แข็งแกรงในอุตสาหกรรม
ท่ีกําลังเติบโต

หุ�นท่ีกองทุน Windsor สนใจ

■  เป�นบริษัทที่มีตําแหน�งการตลาดท่ีเข�มแข็ง มีศักยภาพในการเติบโต 

ซึ่งมีค�า P/E ต่ํา

■  อาจเป�นหุ�นเติบโต (Growth Stock) ที่มีป�จจัยพ้ืนฐานดี แต�ไม�มีคน

สนใจ (ราคาจึงถูกอยู�)

■  หรืออาจเป�นหุ�นบรษิทัขนาดใหญ�ช้ันแนวหน�า แต�เผชิญข�าวร�าย ทัง้ที่

มีป�จจัยพ้ืนฐานดี (ราคาจึงยังถูก)

■  วงจรธุรกิจของบริษัทเหล�าน้ี กําลังจะกลับมารุ�งเรือง ซึ่งอาจเกิดจาก

ทัง้ป�จจยัภายนอก และ/หรือ การดําเนินกลยุทธ�ภายในของบริษทัเอง

■  เจาะดูฐานะการเงิน และการทํากําไรต�องดี

คุณลักษณะท่ี

7 เปนหุนท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี

ในข�อนี้ผมคิดว�า จอห�น เนฟฟ� คงจะอธิบายประเด็นด�านป�จจัยพ้ืนฐาน

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากทีอ่ธบิายในคุณลักษณะที ่6 โดยส่ิงทีค่วรพิจารณาหุ�นของ

บริษัทเป�าหมายเพ่ิมเติม ได�แก�

■  ตรวจสอบความสัมพันธ�ระหว�างยอดขายท่ีเป�น “จํานวนเงิน” และ 

“จาํนวนหน�วย” ถ�ายอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน มาจากท้ังราคาและปริมาณ จะ

สะท�อนให�เห็นถึงความสําเร็จของธุรกิจ

■ ตรวจสอบการส�งมอบสินค�าให�แก�ลูกค�า ทําได�ตามกําหนดหรือไม�
ถ�าไม�ทัน อาจจะกระทบต�อยอดขาย กําไร และราคาหุ�นให�ลดลงได�
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■ อย�าสนใจแต�กําไรสุทธิ ซึ่งเป�น Bottom Line ให�กลับมาดู EBITDA 

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

หรือกาํไรจากการดําเนินงานชนิดหน่ึงทีดู่จาํนวนเงนิก�อนหกัค�าใช�จ�าย

ที่เราไม�ต�องจ�ายเงินไปจริง เช�น ค�าเส่ือมราคา (Depreciation) และ

ค�าใช�จ�ายตัดจ�าย (Amortization) ย่ิง EBITDA สูงเท�าไร ก็แสดงว�า

บริษัทจะจ�ายคืนภาระค�าใช�จ�ายทางการเงินและภาษีได�ดีเท�าน้ัน

■  พิจารณากระแสเงินสดของบริษัท เพ่ือตรวจสอบให�ม่ันใจว�าบริษัท

ได�เงินมาจากไหน เอาไปใช�ทาํอะไร ใช�เงินทุนผิดประเภท ไม�เหมาะสม 

และจะทาํให�เกิดป�ญหาในอนาคตหรือไม� ในหลายๆ กรณี กระแสเงินสด

มีประโยชน�สําหรับใช�เป�นแนวทางในการประเมินราคาของบริษัท

■  พิจารณาค�า ROE (Return on Equity) 

ROE =
กําไรสุทธิ

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ย่ิงค�า ROE สูง ย่ิงสะท�อนให�เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีดีในการใช�เงินของ

ผู�ถือหุ�น มาสร�างผลการดําเนินงาน ผลกําไรให�ธุรกิจ ซึ่งจะส�งผลดีกลับมายัง

ผู�ถือหุ�น ผ�านโอกาสการรับเงินป�นผลท่ีสูงขึ้นในงวดถัดไป และ/หรือ ผ�านมูลค�า

ธรุกิจทีอ่าจดีข้ึนในอนาคต ถ�าบริษทันํากําไรไปขยายการลงทุนต�อ ทาํให�มีโอกาส

ได�รับกําไรส�วนเกิน (Capital Gain) ในอนาคต 

เทคนิคการคนหาหุนดี ราคาถูก

ติดตามหุนท่ีราคาลดลงทุกวัน

จอห�น เนฟฟ�แนะนําว�าให�คอยจับตาดูราคาหุ�นในช�วงที่ตลาดขาลง

ลองดูว�ามีหุ�นตัวไหนท่ีทาํสถิติราคาต่ํากว�าท่ีเคย (New Low) ลงมา 2-3 วัน และ

มีราคาใกล�เคียงกับราคาต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห� โดยเราอาจจะต้ังเกณฑ�เอาไว�
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เช�น ถ�าราคาลดลง 8-30% หรือมากกว�า เราคิดว�าหุ�นน้ีน�าสนใจและคุ�มที่จะ

เข�าไป “วิเคราะห�หุ�นตัวนี้” เพราะน่ันอาจทําให�เราซ้ือหุ�นของบริษัทที่ดีได�

ในราคาถูก และมีโอกาสได�กําไรในอนาคต

คนหาบริษัทท่ีมีคุณภาพ
ในยามภาวะเศรษฐกิจหรือธุรกิจคับขัน

บรษิทัจดทะเบยีนต�างๆ ต�องต�อสู�ในโลกธุรกิจกนัอย�างไม�หยุดหย�อน ไม�ว�า

ในภาวะเศรษฐกิจรุ�งเรืองหรือตกต่ํา ความสําเร็จของธุรกิจอาจมาจากการใช�

จุดแข็ง แก�ไขจุดอ�อนภายในกิจการ การใช�โอกาสและลดอุปสรรคจากป�จจัย

ภายนอก ในช�วงเศรษฐกิจรุ�งเรือง บริษัทจดทะเบียนจํานวนมากได�อานิสงส�จาก

ผลบวกของป�จจัยภายนอก การทําธุรกิจจึงไม�ค�อยลําบากมากนัก แต�ในช�วงที่

เศรษฐกิจตกต่ํา หลายๆ บริษัท (ที่ยามปกติมีป�จจัยพ้ืนฐานดี) ก็ต�องพยายาม

ขวนขวายเอาตัวรอด ต�องแก�ป�ญหาเฉพาะหน�าต�างๆ มากมาย ซึ่งต�องใช�เวลา

พิสูจน�ว�าจะผ�านวิกฤติไปได�หรือไม� แต�นักลงทุนอาจไม�ม่ันใจกับภาวะการณ�

หรือไม�ทันสังเกตจุดท่ีน�าสนใจของบริษัทน้ันๆ จึงแห�ขายหุ�นออก จนทําให�ราคา

หุ�นตกไปอย�างมาก 

จอห�น เนฟฟ� เล�าประสบการณ�จากกรณีบริษัท Owens Corning ซึ่งเป�น

ผู�ผลิตไฟเบอร�กลาส�รายใหญ�ในช�วงทศวรรษ 1980 โดยในป� 1986 บรษิทัแห�งน้ี

ป�องกันตนเองจากการถูกซื้อกิจการ โดยกู�เงินจํานวนมากเพ่ือซื้อหุ�นคืนจาก

ผู�ถอืหุ�น และออก Stub Shares เพ่ือแทนสดัส�วนของผู�ถอืหุ�นเดิม การปรับโครงสร�าง

ใหม�น้ีทําให�ส�วนของผู�ถือหุ�นในงบดุลติดลบ มูลค�าตามบัญชีต่ํากว�าศูนย� ทําให�

นักลงทุนส�วนใหญ�ไม�ม่ันใจ เทขายออกมา จนทําให� P/E ต่ํา เหลือประมาณ 

5.5 เท�า แต�กองทนุ Windsor คาดว�าอตุสาหกรรมไฟเบอร�กลาส�ยังไปได�ดี รายได�

และกําไรในอนาคต น�าจะช�วยลดภาระหน้ีได� แม�จะยังไม�สามารถจ�ายป�นผลได�

ในป�จจุบัน แต�ถ�าระดับส�วนของผู�ถือหุ�นท่ีจะเพ่ิมข้ึนในภายหลัง จะทําให�กลับมา

จ�ายเงินป�นผลได�ผลท่ีเกิดจริงหลังจากน้ัน คือ บริษัทเร่ิมมีกําไรในป� 1991 และ

กองทุน Windsor ขายหุ�น Owens Corning ไปในราคา 2 เท�าของราคาทุนในป� 

1993 
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คนหาบริษัทดีท่ีถูกจําแนกผิดประเภท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� จะถูกจําแนกเข�าอยู�ในหมวด

อตุสาหกรรม (Industry) ใดอุตสาหกรรมหน่ึง เพ่ือให�ง�ายต�อการเลือกลงทนุ การ

กาํหนดประเภทของอุตสาหกรรมท่ีบรษิทัจะเข�าไปอยู� อาจพิจารณาจากลักษณะ

ของผลิตภัณฑ� ธุรกิจ และข�อจํากัดท่ีอาจไม�สามารถเป�ดกลุ�มอุตสาหกรรมใหม�

ที่เหมาะสมกว�าได� เราอาจใช�จุดน้ีในการค�นหาหุ�นดีที่ถูกจําแนกผิดประเภทได�

จอห�น เนฟฟ� มีประสบการณ�จากการลงทุนในหุ�น Bayer AG ในช�วงปลาย

ป� 1990 ซึ่งขณะน้ัน หุ�น Bayer ถูกจัดให�อยู�ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ� ทั้งๆ ที่

รายได� 1 ใน 3 มาจากผลิตภัณฑ�ยาและผลิตภัณฑ�ดูแลสุขภาพ ในขณะท่ี 8%

มาจากเคมีเกษตร และ 13% มาจากเคมีภัณฑ�เก่ียวกับการถ�ายภาพ ซึ่งสรุป

โดยรวมว�า รายได�ประมาณคร่ึงหน่ึงของ Bayer ไม�ได�ข้ึนอยู�กับภาวะเศรษฐกิจ

โดยตรง ต�อมาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ส�งผลให�หมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ�

มีราคาหุ�นตกต่ําด�วย ราคาหุ�น Bayer ลดลงถึง 35% ตอนที่กองทุน Windsor 

เข�าไปซื้อหุ�น Bayer P/E ของ Bayer มีค�าประมาณ 6 เท�า จากการท่ีโครงสร�าง

รายได�ของ Bayer ไม�ผันผวนมากตามวงจรเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจกลับมารุ�งเรือง 

ผลประกอบการที่กลับมาดี ส�งผลให�ราคาหุ�นกลับมาเพ่ิมในป� 1993 กองทุน 

Windsor ได�กําไรจากการขายหุ�น Bayer สูงกว�าตลาด

มองหาบริษัทท่ีจะลงทุนจากเพ่ือนบาน

โอกาสหาหุ�นดีๆ มีอยู�สม่ําเสมอ จอห�น เนฟฟ� แนะนําวิธีหาบริษัท

จดทะเบียนดีๆ ทีมี่ผลิตภัณฑ�วางขายอยู�ในศูนย�การค�า หรือจะพูดคุยกับพ�อค�าปลีก 

แถวบ�าน หรือฟ�งความเห็นของวัยรุ�น จึงจะรู�ว�าตลาดนิยมบริโภคอะไร ของใคร

ตัวอย�างการลงทุนกรณีของ Windsor คือ เฝ�าติดตามหุ�นของ Pier One Imports 

ซึ่งเป�นผู�ค�าปลีกอุปกรณ�ตกแต�งบ�านและสินค�าเก่ียวกับบ�านช้ันนําของสหรัฐฯ 

เช�น เฟอร�นิเจอร� ตะกร�า หมอน วัสดุปูพ้ืน เป�นต�น แต� P/E ของหุ�นน้ี ในขณะน้ัน

สูงเกินไป แม�ว�าจะม่ันใจในธุรกิจก็ตาม กองทุน Windsor รอคอยจนกระท่ังเกิด
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เหตุการณ� Black Monday ในเดือนตุลาคม ป� 1987 ตลาดหุ�นตกต่ํา กองทุน 

Windsor เข�าซ้ือ Pier One Imports ในป� 1989 ขณะท่ี P/E มีค�าประมาณ

8 เท�าเท�าน้ัน ไม�ค�อยมีนักลงทนุมองเห็นกําไรต�อหุ�นของ Pier One Imports ว�า

กลับมาเพ่ิมข้ึนถึง 47% ในป� 1988 และคาดว�าจะเพ่ิมข้ึนอีก 25% ในป� 1989 

ผลลัพธ�ก็คือ กองทุน Windsor สามารถได�กําไรจากการขายหุ�น Pier One 

Imports เพ่ิมข้ึนอีกเกือบเท�าตัวภายในเวลา 6 เดือนหลังจากน้ัน

พัฒนาความคิดเห็นใหเปนลําดับข้ัน

จอห�น เนฟฟ� เห็นว�าการลงทุนไม�ใช�ธุรกิจซับซ�อน แต�คนทําให�ซับซ�อน

เอง เราควรเรียนรู�โดยการพัฒนาความคิดเห็นให�เป�นลําดับขัน้ตอน (Curbstone

Opinions) โดยต้ังข�อสงัเกตท่ีเป�นประโยชน�จากข�อมลูทัว่ไปของบรษิทั อตุสาห-

กรรม และภาวะเศรษฐกิจทีมี่ผลต�อบรษิทัทีเ่ราสนใจอยู� ซึง่อาจจะตัง้คาํถามและ

หาคําตอบให�กับคําถามเหล�าน้ี เช�น

■ อะไรที่ทําให�บริษัทมีช่ือเสียง (และจะทําช่ือเสียงได�ต�อไป)?

■  ธุรกิจมีแนวโน�มเติบโตหรือไม�?

■  บริษัทเป�นผู�นําในอุตสาหกรรมหรือไม�?

■  แนวโน�มของการเติบโตของอุตสาหกรรมเป�นอย�างไร?

■  ผู�บริหารมีภาวะผู�นําในเชิงกลยุทธ�หรือไม�?

เทคนิคในการบริหาร
พอรตหุนท่ีมี P/E ตํ่า

แม�เราจะได�เรียนรู�คุณลักษณะของหุ�น P/E ต่ําในแบบของ จอห�น เนฟฟ�

ซึ่งมีประโยชน�ในการคัดเลือกหุ�นเข�าพอร�ตโฟลิโอมาแล�ว แต�การบริหารพอร�ต

โฟลิโอไม�ได�มีเฉพาะการคัดเลือกหุ�นเท�าน้ัน แต�ยังรวมถึงการติดตาม ปรบัพอร�ต 

เอาหุ�นเดิมที่ไม�เป�นไปตามคุณสมบัติออกไป เอาหุ�นใหม�ที่เหมาะสมกว�าเข�ามา 

โดย จอห�น เนฟฟ� ได�แนะนําเทคนิคในการบริหารพอร�ตเพ่ิมเติมไว�ดังน้ี
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เทคนิคการจัดกลุมหุน
แบบ Measured Participation

จอห�น เนฟฟ� ได�เสนอมิติการแบ�งกลุ�มหุ�นโดยไม�สนใจประเภทอุตสาห-

กรรม แต�แบ�งตามการเติบโตของกําไร โดยแบ�งหุ�นออกเป�น 4 กลุ�ม ดังน้ี

■  กลุ�มที่มีอัตราการเติบโตและเป�นที่นิยม

 (Highly Recognized Growth : HRG)

■  กลุ�มที่มีอัตราการเติบโต แต�ไม�ค�อยได�รับความนิยม

 (Less Recognized Growth : LRG)

■  กลุ�มที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง (Moderate Growth : MG)

■  กลุ�มที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ หรือ หุ�นวัฏจักร

 (Cyclical Growth : CG)

จอห�น เนฟฟ� แนะนําว�า “หุ�นกลุ�ม HRG” มักมาจากบริษัทที่มีช่ือเสียง

ผู�บรโิภครู�จกัและจาํช่ือสนิค�าของบรษิทัเหล�าน้ีได�ดี บรษิทัมอีตัราการเติบโตของ

ผลประกอบการและกําไรสูง มีความม่ันคง มักเป�นผู�นําตลาด นักลงทนุส�วนใหญ�

ต�างต�องการเป�นเจ�าของหุ�น HRG เกือบทั้งน้ัน ความนิยมทําให�ราคาหุ�นกลุ�มน้ี

มักอยู�ในกลุ�มดัชนีหุ�นช้ันนําของตลาด และราคาก็มักสูง (ทําให� P/E สูงด�วย)

นักวิเคราะห�หลักทรัพย�ให�ฉายาหุ�น HRG ว�า “One-decision Stock” คือ ให�ซื้อ

และถือตลอดไป โดยมีสมมติฐานว�า บริษัท HRG เหล�าน้ีมีการเติบโตของกําไร

อย�างไม�จาํกัด ในขณะท่ีจาํนวนหุ�นมีจาํกัด นักลงทนุส�วนใหญ�จงึเช่ือว�า ราคาคงจะ

เพ่ิมไปอย�างต�อเน่ือง ซึ่งจะเกิดอย�างน้ีได�ต�องมีนักลงทุนหน�าใหม�ที่เช่ือคนง�าย

เข�ามาในตลาดเพ่ิมข้ึนโดยไม�มีขีดจํากัดเช�นกัน จอห�น เนฟฟ� ยกตัวอย�างหุ�นใน

ดัชนี Nifty Fifty ซึ่งมี P/E สูงขึ้นเร่ือยๆ ขณะท่ีหุ�น P/E ต่ํา ไม�มีใครสนใจเลย 

จนกว�าจะเกิดความตกต่ําในตลาดหุ�น ผู�คนที่บาดเจ็บจากหุ�น HRG จึงจะหันมา

สนใจหุ�น P/E ต่ํา ทีมี่การเติบโตของกาํไรดี แต�ไม�มีใครสนใจ (LRG) อย�างไรก็ดี

กองทุน Windsor ก็ลงทุนในกลุ�ม HRG บ�าง โดยมีสัดส�วนประมาณ 8-9%

ของมูลค�าการลงทุน
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ถัดมาเป�น “หุ�นกลุ�ม LRG” โดยจอห�น เนฟฟ� แนะนําว�า ขณะท่ีคนสนใจ

แต�หุ�น HRG ทาํให�เรามีตัวเลือกมากมาย สําหรับพอร�ตการลงทุน P/E ต่ําของเรา

ที่จริงแล�วบริษัทเหล�าน้ีมีอัตราการเติบโตของกําไรดีไม�น�อยกว�าของกลุ�ม HRG 

เพียงแต�ขาดวิสัยทัศน� และขนาดไม�ใหญ�พอทีจ่ะทาํให�เกิดความสนใจในบางช�วง

ของการลงทุน สัดส�วนการลงทุนในหุ�น LRG ของกองทุน Windsor สูงถึง 33% 

โดยสัดส�วนท่ีเหมาะสมท่ี จอห�น เนฟฟ� แนะนําไว�อยู�ที่ประมาณ 25%

ส�วน “หุ�นกลุ�ม MG” จอห�น เนฟฟ� อธิบายว�า เป�นหุ�นท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด

ในตลาด แต�ด�วยผลการดําเนินงานท่ีไม�ค�อยโดดเด�น นักลงทุนจึงไม�นิยมลงทุน 

และ P/E ก็มักจะต่ํา ถ�าสามารถวิเคราะห�ค�นหาหุ�นท่ีมีพ้ืนฐานดี และมีอนาคต 

P/E ของหุ�นกลุ�มน้ีสามารถปรับเพ่ิมข้ึน และจะทําให�เกิดกําไรมาก ซึ่งกองทุน 

Windsor ลงทุนในกลุ�มน้ี ประมาณ 50% ของพอร�ตทั้งหมด

สุดท�าย คือ “หุ�นกลุ�ม CG” จะมีการเติบโตของกําไรในอัตราเฉล่ีย โดย

ในช�วงเศรษฐกิจขาข้ึน การเติบโตของกําไรจะสูงกว�าค�าเฉล่ีย แต�ในช�วงวัฏจักร

ขาลง กําไรจะเติบโตน�อยกว�าค�าเฉล่ียของตลาด P/E ของหุ�นกลุ�มน้ีจะผันผวน 

ข้ึนๆ ลงๆ ซึ่งบริษัทที่ดีในกลุ�ม CG และมี P/E ต่ํา ก็ยังมีให�คัดเลือกอยู�เสมอ

ดังน้ัน กลยุทธ�การซ้ือและขายหุ�นกลุ�มน้ีจึงมีความสําคัญมาก

กองทุน Windsor จะเข�าซ้ือหุ�นกลุ�มน้ีก�อนที่กําไรจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน 6-9 

เดือน และขายเม่ือมีสัญญาณว�า ความต�องการในสินค�าและบริการของบริษัท

เหล�าน้ีมีการขยายตัวอย�างชัดเจน เช�น ดูจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายและกําไร

โดยเฉล่ียแล�ว กองทุน Windsor จะมีหุ�นวัฏจักรอยู�ประมาณ 30%

เทคนิคการกําหนดจํานวนหุนในพอรต

ในขณะท่ีกองทุน Windsor บริหารเงินทุน 11 พันล�านเหรียญ กองทุนน้ี

ลงทุนในหุ�นเพียง 60 บริษัท และ 40% ของเงินกองทุน ลงทุนในหุ�นเพียง 10 

บรษิทัเท�าน้ัน และเม่ือเจาะลึกลงไป 25% ของมลูค�าเงินลงทุน ลงในบริษทัน้ํามัน 

เพียง 3 แห�งเท�าน้ัน ดังน้ัน จงึไม�จาํเป�นท่ีจะต�องให�พอร�ตมีจาํนวนหุ�นมากเกินไป
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เทคนิคการวิเคราะหหุน

นักลงทุนมักจะสับสนว�า ควรเลือกใช�วิธี Top-down คือ วิเคราะห�ป�จจัย

พ้ืนฐานจากเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ลงไปหาตัวบริษัท หรือจะใช�วิธี Bottom-up 

คือ วิเคราะห�ที่บริษัทก�อน แล�วค�อยดูว�าบริษัทที่ดีเหล�าน้ีมีป�จจัยแวดล�อมด�าน

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สนับสนุนหรือไม� จอห�น เนฟฟ� ให�ความเห็นว�าจะใช�วิธี

อะไรก็ได� จะดูอะไรก�อนหลังก�อนก็ได� แต�ต�องดูควบคู�กันไป

เทคนิคการสรางฐานขอมูล
เพื่อติดตามและตัดสินใจ

ในการสร�างและบริหารพอร�ต P/E ต่ํา จอห�น เนฟฟ� สร�าง Fact Sheet 

เพ่ือช�วยวิเคราะห�และติดตามหุ�นอย�างเป�นระบบ ข�อมูลท่ีเขาสนใจ ได�แก� 

จํานวนหุ�นท่ีลงทุน ต�นทุนเฉล่ีย ราคาป�จจุบัน กําไรต�อหุ�น และประมาณการ

อัตราการเติบโตทั้งในอดีตและท่ีคาดการณ� P/E ในอดีตและท่ีคาดการณ�

ผลตอบแทนจากเงินป�นผล (Yield) ผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (ROE) 

ราคาเป�าหมายบนพ้ืนฐานของกําไรท่ีคาดการณ� P/E เป�าหมาย ตลอดจนโอกาส

และศกัยภาพท่ีราคาจะปรับตวัสูงขึน้ ซึง่ข�อมลูหลายตัวข�างต�น เป�นข�อมลูท่ีหาได�

ง�าย เพราะมีการเป�ดเผยต�อสาธารณะอยู�แล�ว

เทคนิคการขายหุนจากพอรต

จอห�น เนฟฟ� กําหนดลักษณะของการขายหุ�นออกจากพอร�ต ดังน้ี

■  ป�จจัยพ้ืนฐานแย�ลง

■  ราคาเท�ากับราคาเป�าหมายท่ีกําหนด
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การลดลงหรือแย�ลงของป�จจัยพ้ืนฐานจะพิจารณาจากเกณฑ� 2 ประการ 

คือ “กําไรที่คาดการณ�” และ “อัตราการเติบโต 5 ป�” หากเราไม�ม่ันใจในป�จจัย

พ้ืนฐานเหล�าน้ี ให�ขายหุ�นออกทันที อย�างไรก็ดี ถึงแม�ว�าป�จจัยพ้ืนฐานยังดี 

แต�ถ�าราคาหุ�นสูงขึ้นไปเท�ากับราคาเป�าหมายท่ีต้ังไว� ก็สามารถขายหุ�นจาก

พอร�ต เพ่ือนํารายได�และกําไรมาลงทุนกับหุ�นตัวใหม�ตามเกณฑ�ที่กําหนดต�อไป

(Reinvestment) โดยเฉล่ียแล�วถ�าป�จจัยพ้ืนฐานของหุ�นยังดี กองทุน Windsor 

สามารถถือหุ�นไปนานถึง 3 - 5 ป� โดยอาจแบ�งขายทํากําไรบ�างระหว�างช�วงเวลา

ลงทนุ จอห�น เนฟฟ� เตือนว�าการถือหุ�นนานเกินไป กอ็าจเป�นป�ญหาได� เพราะอาจ

เกิดสถานการณ� “ตกหลมุรกั” หุ�นในพอร�ตจนลืมจงัหวะการขายออก เพ่ือทาํกําไร

ในช�วงเวลาท่ีเหมาะสม จงจําไว�ว�า “หุ�นทุกตัวที่เราเป�นเจ�าของ มีไว�เพ่ือขาย

ทั้งสิ้น” และ “ไม�จําเป�นต�องซื้อและถือหุ�นตลอดไป”

ฝากท้ิงท�ายไว�สักนิดว�า การลงทุนในหุ�นแบบ P/E ต่ํา เป�นกลยุทธ�การ

ลงทุนชนิดหน่ึง ซึ่งมีลักษณะค�อนข�างอนุรักษ�นิยม ไม�หวือหวา จอห�น เนฟฟ� 

เองก็เห็นว�าหลักการดังกล�าวน้ีเป�นการกระทําซ้ําๆ คงเส�นคงวา ส่ิงที่เหมือน

กับการวิเคราะห�หลักทรัพย�ในกลยุทธ�อื่นๆ ก็คือ “การค�นหาหุ�นที่มีป�จจัย

พ้ืนฐานดี” แต�ส่ิงที่ต�างจากคนอ่ืนก็คือ “พยายามค�นหาของดี ราคาถูก” และ 

“เป�นของทีค่าดการณ�แล�วว�าจะมกีารเตบิโตของกาํไรทีดี่อย�างต�อเนือ่ง” จนส�งผล

ในทางบวกต�อผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต หากท�านนักลงทุนอ�านแล�ว 

คดิว�าชอบสไตล�การลงทุนแบบนี ้ลองนําหลักการไปสร�างและบริหารพอร�ตลงทุน

ด�วยตนเองได�เลยครับ ขอให�ทุกท�านโชคดีครับ
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ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :

การลงทุนแบบ ดันโด
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การเรียนรู�กลยุทธ�และสไตล�การลงทุนของนักลงทนุท่ีประสบความสําเร็จ

มาแล�ว เป�นเร่ืองทีจ่ะช�วยให�เราได�ตัวอย�างของแนวคดิและวิธกีารลงทุนในรูปแบบ

ต�างๆ ซึ่งเราจะสามารถเลือกแบบที่เหมาะกับสไตล�ของเรา คราวน้ีผมขอพูดถึง

“การลงทุนแบบดันโด” ซึ่งสรุปรวบยอดความรู�มาจากหนังสือ The Dhandho

Investor เขียนโดย โมนิช พาไบร แปลและเรียบเรียงเป�นภาษาไทย โดยคุณพรชัย

รัตนนนทชัยสุข จัดพิมพ�โดยสํานักพิมพ�วิสดอมเวิร�ค เพรส หนังสือเล�มน้ี

แปลชื่อการลงทุนแบบดันโดว�า “กลยุทธ�การลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ํา

แต� ให�ผลตอบแทนสูง” แนวคิดของกลยุทธ�น้ีสะกิดใจผมในฐานะนักการเงิน

ที่ถูกพร่ําสอนมาตลอดว�า “ถ�าความเสี่ยงต่ํา ผลตอบแทนที่คาดว�าจะได�รับ

ก็จะตํ่าด�วย (Low Risk Low Expected Return)” ถ�ามีวิธีการลงทุนท่ีทําให�

ความเส่ียงต่ําแต�ได�รับอัตราผลตอบแทนสูงด�วย วิธีการน้ีก็น�าสนใจไม�ใช�น�อย

ประวัติโดยสังเขป
“โมนชิ พาไบร” (Mohnish Pabrai) เป�นนักธรุกิจและนักลงทนุชาวอเมริกนั

เช้ือสายอินเดีย ซึ่งคลุกคลีกับธุรกิจด�าน IT มาก�อน เขาก�อตั้ง Transtech Inc. 

ซึ่งเป�นบริษัทให�คําปรึกษาเก่ียวกับระบบ IT ข้ึนในป� 1991 ด�วยเงินลงทุน

ตนเองเพียง 30,000 ดอลลาร�และจากหน้ีบัตรเครดิต 70,000 ดอลลาร�

เขาพัฒนาธุรกิจของบริษัทจนเติบโตและขายบริษัทออกไปในป� 2000 ให�แก�

Kurt Salmon Associates ในราคาประมาณ 20 ล�านดอลลาร� ป�จจุบันเขาเป�น

หุ�นส�วนผู�จัดการของ Pabrai Investment Funds ซึ่งเป�นธุรกิจด�านการลงทุน

ที่ได�ก�อตั้งมาต้ังแต�ป� 1999 ด�วยความท่ีเป�นคนเช้ือสายอินเดียซ่ึงเก�งกาจ

ด�านการทําธุรกิจไม�แพ�ใคร โมนิช พาไบร ได�สังเกตและรวบรวมเคล็ดลับของ

นักธุรกิจเช้ือสายอินเดียท่ีมาต้ังรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกลุ�มตระกูล 

“พาเทล” ซึง่มาจากรัฐกุจราช ประเทศอนิเดีย ทีค่รอบครองธรุกิจโมเต็ลกว�าคร่ึง

ในสหรัฐฯ ในป�จจบุนั ทัง้ๆ ทีก่ลุ�มคนเหล�าน้ีเพ่ิงอพยพเข�ามาต้ังรกรากในสหรัฐฯ 

เม่ือทศวรรษ 1970 ที่ผ�านมาน้ีเอง โมนิช พาไบร ได�สังเกตแนวคิดและเคล็ดลับ

การทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จของคนกลุ�มน้ี ซึง่สามารถประยุกต�ใช�กบัการ

ลงทุนในหุ�นได� โดยต้ังช่ือว�า “การลงทุนแบบดันโด”
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“ดันโด” (Dhandho) เป�นคําจากภาษากุจาราตี โดย “Dhan” มาจาก

คําว�า “Dhana” หรือธนา ซึ่งหมายถึง “เงินหรือความมั่งคั่ง” และ “Dhando” 

แปลได�ว�า “ความพยายามสร�างความมั่งคั่ง” เม่ือศึกษาไปเร่ือยๆ แนวคิดดันโด

จะเก่ียวข�องกับการพยายามขยายผลตอบแทนให�สูงสุด ขณะท่ีจํากัดความเส่ียง

ให�อยู�ในระดับตํ่าสุด ผู�เขียน (โดยผู�แปล) สรุปแนวคิดให�เป�นภาษาชาวบ�าน

เข�าใจแนวคิดแบบดันโดอย�างง�ายๆ ว�า “ออกหัว ผมได�เงิน ออกก�อย ผมเสียเงิน

นิดหน�อย”

ลักษณะเดนของวิถีแหงดันโด
โมนิช พาไบร หยิบยกเอากรณีศึกษาของ “ปาปา พาเทล” (Papa Patel) 

ผู�อพยพเช้ือสายอินเดียท่ีพาครอบครัวหนีตายมาจากยูกันดาของจอมเผด็จการ

อีด้ี อามิน ในช�วงทศวรรษ 1970 และต�องดิ้นรนทํางานอย�างหนักในการเป�น

ลูกจ�างร�านขายของชําเพ่ือให�ครอบครัวอยู�รอด ในทศวรรษ 1970 น้ีเอง เกิด

วิกฤตราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้นหรือเรียกว�า “Oil Shock” คร้ังแรกของโลก ส�งผลให�

เกิดเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกรวมท้ังสหรัฐฯ ด�วย ผลดังกล�าวกระทบต�อธุรกิจ

โมเต็ลที่จัดอยู�ในกลุ�มการใช�จ�ายท่ีไม�จําเป�น แม�ผู�คนจะจําเป�นต�องเดินทาง

แต�ความต�องการทีจ่ะเข�าพักกล็ดลงไปอย�างมาก ส่ิงทีต่ามมาก็คอื ป�ญหาหน้ีเสีย

ในธุรกิจโมเต็ลของธนาคารพาณิชย�เร่ิมสูงขึ้น ธนาคารบางแห�งยึดโมเต็ลมา

ประกาศขายทอดตลาดในราคาถูก ปาปา พาเทล เห็นโอกาสน้ีเขาเข�าซ้ือโมเต็ล

เล็กๆ ขนาด 20 ห�อง โดยรวบรวมเงินของตนเองและญาติๆ มาได�เพียง 5,000 

ดอลลาร�และขอกู�โดยค้ําประกันส�วนตัวในอัตราสูงถงึประมาณ 90% ของราคาขาย 

ซึ่งธนาคารก็ต�องยอม เพราะไม�เช�นน้ันก็ต�องแบกภาระหน้ีเสียต�อไป เขาและ

ครอบครัวบริหารและพักอาศัยอยู�ในโมเต็ลน้ีด�วย ทําให�ประหยัดค�าใช�จ�ายไปได� 

นอกจากน้ี จดุเด�นของการควบคมุต�นทนุให�ต่ําท่ีสุดโดยทํางานเองทุกอย�าง รวมท้ัง

ลดราคาห�องพกัให�ต่ําลงมาให�ได�มากท่ีสุด ทาํให�โมเต็ลของ ปาปา พาเทล สามารถ

อยู�รอดมาได�ภายใต�ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา

ตอนที่ ปาปา พาเทล ตัดสินใจว�าจะลงทุนในโมเต็ลน้ี สังเกตได�ว�าเขา

กําหนดหลักการสําคัญๆ ไว�ดังน้ี
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1. ธุรกิจน้ีเป�นธุรกิจที่ดําเนินงานอยู�แล�ว ไม�ผันผวน มีประวัติการสร�าง

กําไรและกระแสเงินสดมายาวนานลักษณะธุรกิจไม�ซับซ�อน ถ�าควบคุมต�นทุน

ให�ต่ําได�จะได�เปรียบเชิงแข�งขัน

2. แม�ว�าในขณะน้ันภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ํา แต�ถ�าในอนาคตภาวะ
เศรษฐกิจดีข้ึน จะส�งผลดีต�อกําไรและผลตอบแทนสูงมาก ถ�าภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ําภายใต�การควบคุมต�นทุนให�ต่ําถึงขดีสุด (ซึง่ครอบครวัน้ีทาํได�แน�) ธรุกิจน้ี

ก็จะยังคงให�กําไร แต�ถ�าโชคร�ายเศรษฐกิจตกต่ํามากท่ีสุด (ซึ่งความน�าจะเป�น

ไม�สูง) ผลประกอบการย่ําแย� ชําระหน้ีไม�ได� ธนาคารเข�ามายึดทรัพย�สิน กยึ็ดได�

แต�โรงแรม ตัวเขาเองไม�มีทรัพย�สินใด อย�างมากเขาก็กลับไปทํางานเป�นลูกจ�าง

ร�านขายของชําแล�วค�อยๆ ผ�อนหน้ีส�วนท่ีเหลือต�อไป 

หลักการในข�อ 2 น้ี เป�นท่ีมาของแนวคิดว�า “ออกหัว ผมได�เงิน ออกก�อย 

ผมเสียเงินนิดหน�อย” ซึ่ง ปาปา พาเทล รู�อยู�แล�วว�าโอกาสออกก�อยมีน�อยกว�า 

ทําให� ปาปา พาเทล มีโอกาสขยายผลตอบแทนจากการลงทุนได�มาก ในขณะ

ที่สามารถควบคุมความเส่ียงจากการลงทุนได� ไม�ว�าภาวะเศรษฐกิจจะผันผวน

มากหรือน�อยก็ตาม นักการเงินมองว�าความผันผวน (ของเหตุการณ�) คอื ความเส่ียง

จึงระบุว�า High Risk High Return แต�ในมุมมองของ ปาปา พาเทล แล�ว แม�ว�า

สภาวะการณ�จะผันผวน แต�ถ�าควบคมุความเส่ียงโดยจัดการให�อยู�ในระดับตํา่ได� 

โอกาสที่จะได�อัตราผลตอบแทนสูงก็ย�อมมีความเป�นไปได�

บางคนอาจคดิว�า ปาปา พาเทล อาศยัเหตุการณ� Oil Shock ในยุคทศวรรษ 

1970 ซึ่งเป�นเหตุการณ�พิเศษและอาจไม�เหมือนยุคอื่น และวิถีแห�งดันโดน้ีจะ

ประยุกต�ใช�ได�กับช�วงเวลาอ่ืนหรือไม� ผู�เขียนได�ยกกรณีศึกษาอื่นๆ ในช�วงเวลา

อื่นๆ เพ่ือยืนยันกฎของดันโด

กรณีศึกษาของ มณีลาล ชอธุรี 

“มณีลาล ชอธุรี” (Manilal Chaudhari) เป�นนักธุรกิจอเมริกันเช้ือสาย

อินเดียท่ีลงทุนในธุรกิจโมเต็ลเช�นกัน แต�อดีตนักบัญชีจากอินเดียคนน้ีเข�ามาต้ัง
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รกรากในสหรัฐฯ ในป� 1991 โดยเร่ิมจากการทํางานอย�างหนักในป��มน้ํามันและ

เป�นนักบญัชขีองบรษิทัผู�ผลิตแหล�งจ�ายไฟสําหรับคอมพวิเตอร� เขาพยายามเก็บ

ออมเงินเพ่ือจะเอาไปลงทุน แต�ก็ยังไม�มากพอท่ีจะลงทุนในธุรกิจโมเต็ลเสียที 

จังหวะของมณีลาลมาถึงเม่ือเกิดเหตุการณ� 911 ทําให�ภาวะการท�องเที่ยวเกิด

ภาวะชะงักงันคล�ายกับในช�วงทศวรรษ 1970 มณีลาลใช�โอกาสนี้เข�าซ้ือธุรกิจ

โมเต็ลในราคาถูกทันที เขาใช�แบบจําลองธุรกิจคล�ายกับ ปาปา พาเทล วิถีแห�ง

ดันโดเร่ิมชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ จากแนวคิด “ออกหวั ผมได�เงนิ ออกก�อย ผมเสยีเงิน

นิดหน�อย” ซึ่งจะมองหาธุรกิจที่ดําเนินงานอยู�แล�ว และเป�นธุรกิจที่ไม�ซับซ�อน 

โดยมีส่ิงที่เพ่ิมเติมข้ึนมาจากกรณีของปาปา พาเทล คือ “เดิมพันน�อยอย�าง

เดิมพันหนักๆ ไม�เดิมพันบ�อย”

กรณีศึกษาของ ลักษมี มิตทาล 

“ลักษมี มิตทาล” (Lakshmi Mittal) เจ�าพ�อธุรกิจเหล็กเช้ือสายอินเดีย

ที่รวยอันดับ 3 ของโลก รองจาก บิล เกตส� และ วอร�เรน บัฟเฟตต� เท�าน้ัน

มิตทาลเป�นเจ�าของธุรกิจเหล็กที่เขาสร�างและควบรวมมาเกือบทั่วโลก โดยการ

เข�าเทคโอเวอร�บริษัทเหล็กในหลายๆ ประเทศ เขาได�ของราคาถูกที่กําลังแย�

ซื้อแล�วเขาก็นํามาบริหารให�เกิดประสิทธิภาพ ในบางกรณีที่เข�าไปช�วยธุรกิจ

เหล็กของบางประเทศ เช�น Karmet Steel Works ของคาซัคสถาน เขาช�วยรักษา

คนงานและธุรกิจของเมืองนี้เอาไว� มิตทาลได�รับความเคารพและศรัทธาเป�น

อย�างมาก เส�นทางความม่ังคัง่ของมติทาลอยู�บนการวิพากย�วิจารณ�ของนักวิเคราะห� 

ที่มองว�าธุรกิจเหล็กเป�นอุตสาหกรรมท่ีแย� เพราะควบคุมราคาขายไม�ได� ต�องใช�

เงินลงทุนสูง เม่ือภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จึงมีธุรกิจเหล็กที่ล�มละลายจํานวนมาก

แต�มิตทาลมองต�างจากคนอืน่ เขาคอยจังหวะเข�าซ้ือในราคาถูกและนํามาบริหาร

ให�ดี มีต�นทุนต่ํา ทาํให�เขายืนหยัดอยู�ได� น่ีกเ็ข�าข�ายการลงทุนตามแนวคิดแห�งวิถี

ดันโดเหมือนกนั ซึง่สามารถใช�ได�กบัธรุกิจเหล็ก ซึง่เป�นธุรกิจต�องต�อสู�อย�างมาก 

และลักษณะธรุกิจกไ็ม�ได�เติบโตอย�างก�าวกระโดด มิตทาลต�องว�ายทวนน้ําด�วยซ้ํา 

แต�เขาก็สามารถร่ํารวยเป�นอันดับ 3 ของโลกได� 
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กรณีศึกษาของ ริชารด แบรนสัน 

วิถีแห�งดันโดไม�ได�ใช�ได�ผลเฉพาะคนเช้ือสายอินเดียเท�าน้ัน แต�มันใช�ได�

กับคนทั่วไป ยกตัวอย�างกรณีของ “ริชาร�ด แบรนสัน” (Richard Branson)

ผู�ก�อตัง้สายการบิน Virgin Atlantic กเ็ร่ิมต�นธุรกิจสายการบินโดยใช�เงินลงทุนน�อย

มาก และสามารถควบคุมความเส่ียงให�ต่ําได� ทัง้ๆ ทีไ่ม�มีประสบการณ�ด�านธุรกิจ

การบินเลย รู�แต�ธรุกิจการแต�งเพลงหรือค�ายเพลงเท�าน้ัน เขามองเห็นช�องว�างใน

การทําสายการบินต�นทุนต่ําโดยการเช�าเคร่ืองบิน ซึ่งจะเสียค�าใช�จ�ายหลังจาก

บินไปแล�ว ทําให�เขามีรายรับจากการจําหน�ายต๋ัวเข�ามาก�อน โดยไม�จําเป�นต�อง

ลงทุนซ้ือเคร่ืองบิน เพราะสามารถเช�าเคร่ืองบินในระยะส้ันๆ จากโบอิ้งได� น่ีคือ

จุดเร่ิมต�นท่ีทําให�ธุรกิจของ Virgin ขยายตัวออกไปอย�างมาก และถ�าสังเกตให�ดี

ธุรกิจน้ีก็เป�นสไตล�วิถีแห�งดันโดเช�นกัน

ส่ิงทีผ่มประทบัใจทีสุ่ด ในฐานะของผู�ตีความและเอามาเขียนสรุปประเดน็

สําคัญให�ท�านผู�อ�านได�รับรู�กันก็คือบางครั้งเวลาท่ีเราเข�าไปลงทุนในตลาดท่ีมี

ความผันผวนมากๆ ซึ่งนักการเงินเรียกว�า “มีความเสี่ยงสูง” เราย�อมต�องการ

ผลตอบแทนสูงๆ เพ่ือชดเชยความเส่ียงน้ัน แต�ส่ิงที่ผมเห็น คือ เรามักไม�ได�ใน

ส่ิงที่ต�องการ แถมยังพบว�าคนส�วนใหญ�มักจะขาดทุนเม่ือตลาดมีความผันผวน 

ทําให�รู�สึกว�า “เรามีความเสี่ยงสูง (High Risk) แต�ไม�เห็นจะได�ผลตอบแทนสูง 

(High Return) ตามไปด�วยเลย” แต�เม่ือได�ศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับ

วิถีแห�งดันโด ทําให�ผมเห็นแนวคิดท่ีต�อยอดความรู�เพ่ิมเติมว�า ภายใต�ความ

ผันผวนสูง ถ�าเราสามารถควบคุมความเส่ียงให�ต่ําได� เราก็มีโอกาสได�รับ

ผลตอบแทนในอัตราท่ีเราพึงพอใจได� ซึ่งชาวดันโดเรียกวิธีน้ีว�า “ลงทุนในธุรกิจ

ที่มีความเสี่ยงต่ําแต�มีความไม�แน�นอนสูง” 
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กลยุทธการลงทุนแบบดันโด 
โมนิช พาไบร สรุปแนวคิดแบบดันโดเอาไว�ดังน้ี

■ ลงทุนในธุรกิจที่มีการดําเนินงานอยู�แล�ว

■  ลงทุนในธุรกิจที่เรียบง�าย

■  ลงทนุในธุรกิจทีมี่ป�ญหาในอุตสาหกรรมซ่ึงกาํลังอยู�ในภาวะยากลําบาก

■  ลงทุนในธุรกิจที่มีความได�เปรียบเชิงแข�งขันอันย่ังยืน

■  เดิมพันน�อยอย�าง เดิมพันหนักๆ ไม�เดิมพันบ�อย

■  มองหาโอกาสทําอาร�บิทราจ (ซื้อถูก ขายแพง)

■  มีส�วนเผ่ือความปลอดภัยเสมอ (Margin of Safety)

■  ลงทุนในธุรกิจที่มีความเส่ียงต่ํา แต�มีความไม�แน�นอนสูง

■  ลงทุนในพวกเลียนแบบ ไม�ใช�พวกสร�างสรรค�ส่ิงใหม�ๆ

ลงทุนในธุรกิจซ่ึงมีการดําเนินงานอยูแลว

หุ�นสามัญของบริษัทจดทะเบียนมีจํานวนมากมายให�เลือก ทุกบริษัทก็มี

การดําเนินงานอยู�แล�ว แต�การลงทุนแบบดันโดตีความเอาไว�ว�า เราควรเลือก

หุ�นที่บริษัทมีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจน มีประวัติการดําเนินงานยาวนาน จนเรา

สามารถวเิคราะห�ป�จจยัท่ีแวดล�อมทัง้ภายในและภายนอกธุรกจิได� เช�นเดียวกับที่

ปาปา พาเทล เร่ิมต�นเข�าซ้ือโรงแรมที่เป�ดดําเนินงานอยู�แล�ว

ลงทุนในธุรกิจท่ีเรียบงาย

วิถแีห�งดันโดแนะนําให�เราเลอืกหุ�นของบรษัิททีม่ลีกัษณะเรยีบง�าย มกีาร

เปลี่ยนแปลงในระยะยาวน�อย มีประวัติการสร�างรายได� กระแสเงินสด ผลกําไร 

มายาวนาน จนเราวิเคราะห�ได�และคาดการณ�กระแสเงินสดในอนาคตได�ง�าย

ปาปา พาเทล มองเห็นความเรียบง�ายของธุรกิจโมเต็ล เพราะตราบใดท่ีผู�คนยังคง
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เดินทางไกลและต�องการพักผ�อน ธุรกิจโรงแรมก็จะไม�มีวันตาย Transtech ของ

พาไบร แม�จะอยู�ในอุตสาหกรรม IT ทีดู่เหมือนเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว แต�ความ

เป�นธุรกิจบรกิารของ Transtech มันจึงเป�นความเรียบง�ายท�ามกลางความวุ�นวาย

ลงทุนในธุรกิจท่ีมีปญหาในอุตสาหกรรม
ท่ีกําลังอยูในภาวะยากลําบาก

ในสถานการณ�วิกฤตท่ีเก่ียวข�องกบัเศรษฐกิจ เช�น ราคาน้ํามันสูง เศรษฐกิจ

ถดถอย ผู�คนลดรายจ�ายท่ีไม�จําเป�นจะส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมหลายชนิด

ด�วยความรุนแรงต�างกัน แต�ส่ิงที่เหมือนกัน คือ การต่ืนกลัวของนักลงทุน ทําให�

เทขายหุ�นของบริษัทต�างๆ ออกมาในราคาถูก ซึ่งในน้ีมี “ของดี ราคาถูก” อยู�

ด�วยเสมอ เช�น ปาปา พาเทล เข�าซ้ือธุรกิจโมเต็ลในช�วง Oil Shock หรือ มณีลาล

ชอธุรี เข�าสู�ธุรกิจโรงแรมหลังเหตุการณ� 911 หรือลักษมี มิตทาล เข�าซ้ือธุรกิจ

เหล็กในภาวะอุตสาหกรรมท่ีกาํลังแย� โดย โมนชิ พาไบร ยกคํากล�าวของวอร�เรน 

บัฟเฟตต�ที่ว�า “จงกลัวในขณะที่คนอื่นๆ กําลังโลภ และจงโลภเมื่อใครๆ ต�างพา

กันกลัว” พาไบรยังเปรียบเปรยเร่ืองการต่ืนกลัวของนักลงทุนน้ีว�า เป�นเร่ือง

จิตวิทยาธรรมดาๆ น่ีเอง คล�ายกับไปเจอราชสีห�ที่คํารามและสมองก็ส่ังโดย

อัตโนมัติว�า “โกยเถอะเรา” จึงต�องตั้งสติในเร่ืองนี้ให�ดี

ลงทุนในธุรกิจท่ีมีความไดเปรียบ
เชิงแขงขันอันย่ังยืน

ธรุกิจทีมี่การบริหารท่ีดีจนทําให�เกิดความได�เปรียบในการแข�งขนั จะนํามา

ซึง่การมีผลการดําเนินงานท่ีดีและย่ังยืน มีรากฐานแข็งแกร�งแม�จะพบกบัวฏัจักร

เศรษฐกิจที่ไม�ดีก็ตาม ความได�เปรียบของ ปาปา พาเทล, มณีลาล ชอธุรี และ

ลักษมี มิตทาล มาจากการมีต�นทุนต่ําสุด ส�วนของ ริชาร�ด แบรนสัน มาจาก

แบรนด� นวัตกรรม และทีท่กุคนมีเหมือนกนัคือ การลงมือปฏบิติัอย�างยอดเย่ียม 

อย�างไรก็ดี พึงระวังไว�ว�าความได�เปรียบเชิงแข�งขนัแบบถาวรไม�มีอยู�จริง เพราะ
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การทําธุรกิจเหมือนการสู�รบกนั เปรียบเสมือนผู�ครอบครองปราสาททีแ่ขง็แกร�ง 

พยายามสร�างคูเมืองที่กว�างและลึก เล้ียงสัตว�ดุร�ายไว�ในคูเมือง แต�ผู�รุกราน

ก็จะพยายามเข�าโจมตีโดยปรับปรุงกองกําลัง เทคนิค อาวุธ อย�างไม�ลดละ

พาไบรอ�างคําพูดของ ชาร�ลี บังเกอร� หุ�นส�วนคู�ใจของ วอร�เรน บัฟเฟตต� ที่ว�า

ในหุ�น 50 ตัวสําคัญของตลาดหลักทรัพย�นิวยอร�ค เม่ือป� 1911 เหลืออยู�รอด

มาจนถึงป�จจุบัน เพียงตัวเดียว คือ General Electric หลักคิดน้ีในเวลาลงทุน 

จึงไม�ควรคาดการณ�กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทเกิน 10 ป�ข้ึนไป

เดิมพันนอยอยาง
เดิมพันหนักๆ ไมเดิมพันบอย

นักลงทุนส�วนใหญ�มักจะมีเงินจํานวนจํากัด คําถามก็คือว�า เราจะกล�านํา

เงินลงทุนจํานวนเท�าไรดีเป�นเดิมพัน โมนิช พาไบร แนะนําให�ใช� Kelly Formula 

ของ จอห�น ลาร�รี เคลลี จูเนียร� ในการคํานวณหาจํานวนเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ี

จะนํามาลงทุน ซึ่งคํานวณได�ดังน้ี

Kelly Formula =
Edge

Odds

=

(ผลรวมของความน�าจะเป�น

X ผลตอบแทนหรือผลขาดทุน)

ผลตอบแทนสูงสุดท่ีจะได�รับ

จากการชนะเดิมพัน

ตัวอย�างเช�น การเดิมพันโยนเหรียญ ถ�าออกหัว เราได�เงิน 2 ดอลลาร� 

ถ�าออกก�อยเราจะเสียเงิน 1 ดอลลาร� จากเกมน้ี เราควรเดิมพันเท�าไรจากเงิน

ทั้งหมดท่ีเรามีอยู�
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แทนค�าในสูตร Edge = (0.5 x $2) + (0.5 x -$1)

  = $ 0.5

 Odds = $ 2

 Kelly Formula = 0.5 / 2 = 0.25

คําตอบที่ได� คือ เราควรนําเงินเพียง 25% มาเดิมพันในแต�ละคร้ัง

จากตัวอย�างข�างต�น วิถีแห�งดันโดสอนเราว�า เราจะเดิมพันหนักๆ ได� 

ข้ึนอยู�กับโอกาสที่จะได�ผลตอบแทนน้ันมีมากหรือไม� (หรือเรียกว�าเดิมพันมาก 

เม่ือมีแต�มต�อ) ซึ่งเหตุการณ�ที่ว�าน้ีไม�ได�เกิดข้ึนบ�อยๆ เราจึงไม�ควรท่ีจะเดิมพัน

ด�วยหุ�นหลายตัวมากเกินไป (ถ�าไม�มีอะไรยืนยันว�าเป�นเหตุการณ�ทีว่�าน้ันจริงๆ)

ประสบการณ�ของปาปา พาเทล, มณีลาล ชอธุรี เองก็ใช� Kelly Formula

โดยไม�รู�ตัว แม�เขาจะไม�รู�และไม�ได�คํานวณ Kelly Formula แต�พวกเขาต�างก็

เดิมพันหนักและเดิมพันน�อยคร้ัง เขาจะเดิมพันมากก็ต�อเม่ือมีแต�มต�อเกิดข้ึน 

การลงทุนก็คล�ายกัน มันเป�นเร่ืองความน�าจะเป�น การมองหาโอกาสการลงทุน

ทีมี่ราคาผิดพลาดและการลงทุนหนักๆ เม่ือมโีอกาสได�ผลตอบแทนสูง ซึง่น่ีกค็อื

บัตรผ�านประตูไปสู�โลกแห�งความม่ังคั่ง

มองหาโอกาสการทําอารบิทราจ

การทําอาร�บิทราจ (Arbitrage) คือ ความพยายามหาผลกําไรจากราคา

ที่แตกต�างกันของส่ิงของแบบเดียวกันหรือคล�ายกัน แต�ผมขอปรับใช�ในภาษา

ง�ายๆ ว�า “ซ้ือถกู ขายแพง” สําหรับของทีซ่ือ้ขาย ไม�ว�าจะอยู�ในตลาด (สถานท่ี) 

เดียวกันหรือต�างกัน หรือในเวลาเดียวกันหรือต�างกันก็ตาม การซ้ือถูกขายแพง

จะได�ส�วนต�างราคา ซึ่งคนที่ทําคนแรกๆ ก็จะได�ส�วนต�างราคามาก คนที่เข�ามา

ทหีลังกจ็ะได�น�อยลงไปเร่ือยๆ การทําอาร�บทิราจจะจบส้ินลงเม่ือส�วนต�างราคาน้ี

หมดไป
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การซ้ือโมเต็ลมาบริหารของ ปาปา พาเทล และ มณีลาล ชอธุรี พวกเขา 

ทาํให�ต�นทุนการดําเนินงานต่ําลงและอัตราเข�าพักทีสู่งขึน้ (เพราะลดราคาลงได�)

เม่ือเกิดช�องว �างระหว�างพวกเขากับคู �แข �ง ทําให�เกิดส�วนต�างราคาได�

ส�วนต�างราคาน้ี ในกรณีโมเต็ลจะใช�เวลานานมาก (บางกรณีกเ็ร็วมาก) ถงึแม�ว�า

สุดท�ายแล�วส�วนต�างน้ีจะหมดไป แต�พวกเขาก็ได�รับกําไรกันไปจนมากพอแล�ว 

กรณีของ ริชาร�ด แบรนสัน การทําอาร�บิทราจก็คือการออกสินค�าและ

บริการท่ีแปลกใหม� แม�ช�องว�างน้ีจะลดลงในภายหลังเม่ือคู�แข�งลอกเลียนแบบ 

แต�มันก็อาจใช�เวลานาน

ส�วนกรณีของ ลักษม ีมิตทาล เขาทําอาร�บทิราจโดยสร�างความได�เปรียบ

โดยเข�าซ้ือสนิทรัพย�ราคาถูก แต�นํามาสร�างความได�เปรียบอนัย่ังยืนอย�างทีส่องขึน้

โดยบริหารให�เกิดประสิทธิภาพทําให�ต�นทุนต่ําลง และสร�างความได�เปรียบ

อย�างทีส่าม คอื ทาํแบบนีก้บัธรุกิจเหล็กทีซ่ือ้มาทัว่โลกจนมีเครือข�ายและแบรนด�

ที่เข�มแข็ง

มีสวนเผ่ือความปลอดภัยเสมอ

ส�วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) หมายถึง ส�วนท่ีเราสํารอง

เอาไว�ระดับหน่ึงเพ่ือให�สบายใจว�าเกิดอะไรข้ึนมาเราจะยังไม�เป�นไร มนุษย�

ส�วนใหญ�จะชอบถ�ามีส�วนน้ี ตัวอย�างเช�น การออมเพ่ือกันไว�ว�าอาจมีเหตุฉุกเฉิน 

ซึ่งถ�าเหตุน้ันเกิดข้ึน เราก็จะดึงเงินออมน้ันออกมาใช� ย่ิงระดับเงินออมน้ันสูงขึ้น 

เราก็จะย่ิงสบายใจ 

ในการทําธุรกิจหรือลงทุนในหุ�น วิถีแห�งดันโดก็สอนให�มีส�วนเผ่ือ

ความปลอดภัยเสมอ แล�วเราจะทําได�อย�างไร? การลงทุนแบบดนัโดแนะนําว�าให� 

“ซ้ือธุรกจิในราคาทีต่ํา่กว�ามลูค�าทีแ่ท�จรงิอย�างมาก” เม่ือใดมีโอกาสให�ทาํแบบนี้ 

เพราะการเข�าซ้ือในราคาต่ํา ทําให�เรากลัวน�อยลงเวลาราคาลดลงกว�าเดิม และ

ที่จริงแล�วเรากําลังควบคุมความเส่ียงได� เน่ืองจากโอกาสที่ราคาจะลดลงกว�าน้ี

มันมีน�อยลงแล�ว (เพราะว�าราคาลดลงมามากแล�ว) และถ�าโอกาสที่ราคาจะข้ึน

มีมากกว�า ก็แปลว�าเรามีโอกาสได�รับผลตอบแทนสูงมีมากข้ึน
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แนวคิดส�วนเผ่ือความปลอดภัยน้ีมีความสําคัญมาก เพราะเป�นการเข�าหา

โอกาสของเหตุการณ�ที่มีความเส่ียงต่ํา แต�ให�ผลตอบแทนสูง ในขณะท่ีโรงเรียน

ธรุกิจช้ันนําส�วนใหญ�พร่ําสอนว�า “ความเสีย่งต่ํา ผลตอบแทนกจ็ะตํา่ ความเสีย่งสงู

ผลตอบแทนก็จะสูง” ถ�าลองสังเกตเร่ืองราวของ ปาปา พาเทล, มณีลาล ชอธุรี,

ลักษมี มิตทาล, ริชาร�ด แบรนสัน หรือแม�แต� เบนจามิน เกรแฮม และ

วอร�เรน บัฟเฟตต� ทุกคนต�างใช�แนวคิดน้ี คือ จํากัดความเสี่ยงให�เหลือน�อยที่สุด

และการขยายผลตอบแทนให�มากทีส่ดุ ซึง่หัวใจสําคัญ คอื การรอคอยอย�างอดทน

ในช�วงเข�าซื้อและขาย

ลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงตํ่า
แตมีความไมแนนอนสูง

โมนิช พาไบร อธิบายว�าการซ้ือโมเต็ลของปาปา พาเทล ไม�ได�มีความ

เส่ียงมากมายอะไรเลย ในขณะท่ีผลลัพธ�ที่จะเกิดข้ึนมีความไม�แน�นอนสูงมาก

ถ�าราคาน้ํามันอยู�ในระดับสูงอย�างต�อเน่ืองหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม�จบลง

เสียที ถ�าวิเคราะห�ดูไม�ว�ากรณีไหน ปาปา พาเทล ก็จะยังคงมีต�นทุนต่ําต�อให�

สถานการณ�มืดมนเขาก็ยังอยู�ได� แต�ถ�าเศรษฐกิจรุ�งเรือง และราคาน้ํามันไม�แพง

ไปตลอด เขาก็จะได�รับผลตอบแทนอย�างงาม น่ีแหละแนวคิดของนักลงทนุดันโด

ที่ว�า “ออกหัว ผมได�เงิน ออกก�อย ผมเสียเงินนิดหน�อย” 

ลงทุนในพวกลอกเลียนแบบ
ไมใชพวกสรางสรรคสิ่งใหมๆ

การลงทุนแบบดันโดไม�ได�บอกว�าธุรกิจสร�างสรรค�ส่ิงใหม�ๆ ไม�ดี แต�

พวกเขาไม�สนใจมัน พวกเขาสนใจธุรกิจที่มีอยู�แล�วและพัฒนาความคิดต�อยอด

ออกไป (ที่จริงผมมองว�าเป�นการสร�างสรรค�ชนิดหน่ึง แต�วิถีแห�งดันโดเรียกว�า 

“การลอกเลยีนแบบ”) การทําเช�นน้ีมีความเส่ียงต่ํากว�าและให�ผลตอบแทนดกีว�า 
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การซ้ือโมเต็ลของ ปาปา พาเทล ก็เข�าไปในธุรกิจที่มีอยู�แล�ว พวกเขา

ลอกเลียนแบบในการทําธุรกิจ แต�มาต�อยอดด�วยการควบคุมต�นทุนให�ต่ําลง 

ตัวอย�างธุรกิจ Microsoft ของ บลิ เกตส� และ พอล อลัเลน กไ็ม�ใช�พวกสร�างสรรค�

ส่ิงใหม�ในสายตาของชาวดันโด แต�เป�นผู�พัฒนาต�อยอดความคิดได�ดีเย่ียม ตาม

ประวัติในป� 1980 เขาได�ทําข�อตกลงทางธุรกิจกับ IBM ในการพัฒนาระบบ

ปฏิบัติการ MS-DOS ให�แก�เคร่ือง PC ของ IBM ที่กําลังจะวางตลาด ที่จริงแล�ว

ในขณะน้ัน Microsoft ไม�มีระบบปฏิบัติการของตนเอง แต�เพ่ือให�ทันส�งมอบ

เขาไปซ้ือระบบปฏบิติัการ Quick and Dirty Operating System (QDOS) จากบรษิทั

ขนาดเล็กช่ือ Seattle Computer ในราคา 50,000 ดอลลาร� และพัฒนาเป�น MS-DOS 

อันโด�งดัง ทําให� Microsoft เติบโตแบบก�าวกระโดด แม�แต�ระบบ Microsoft 

Office เช�น Excel ก็พัฒนามาจาก Lotus 1-2-3 และ VisiCalc ส�วน Word

ก็มาจาก Word Perfect และ PowerPoint ก็พัฒนามาจากบริษัทซอฟท�แวร�

ขนาดเล็กในซานฟรานซิสโก เป�นต�น วิถีแห�งดันโดจึงเน�นให�มองหาธุรกิจที่มี

ผู�บริหารที่เก�งกาจ เรื่องการหยิบยืมแนวคิดจากที่อื่นแล�วนํามาต�อยอด

ศิลปะการขายหุน :
การตีฝาออกจากจักรพยุหะ 

วิถแีห�งดันโดไม�ได�สอนเฉพาะกลยุทธ�การเข�าซ้ือหุ�น 9 อย�างตามท่ีอธบิาย

มาในบทความ 2 ตอนที่แล�ว แต�แนะนําด�วยว�าตอนขายหุ�นออกก็เป�นศิลปะด�วย 

โมนิช พาไบร ยกตัวอย�างจากวรรณกรรมคลาสสิคของอินเดีย

“มหาภารตะยุทธ�” ซึง่เป�นการสู�รบของ 2 ตระกูล ระหว�างตระกูลเการพและตระกูล

ปาณฑพ ฝ�ายเการพได�คิดกลศึกที่เรียกว�า “จักรพยุหะ” ข้ึน โดยกองทัพจะจัด

รูปแบบเป�นวงกลมซ�อนกันเป�นช้ันๆ เหมือนกงจักร ทําลายได�ยาก และสร�าง

ความเสียหายแก�ตระกูลปาณฑพเป�นอย�างมาก มีแม�ทพัฝ�ายปาณฑพคนหน่ึงช่ือ

อภิมันยุ อาสายกทัพเข�าไปตจีกัรพยุหะน้ี เพราะรู�วิธฝี�าเข�าไป ซึง่เร่ืองนีต้�องย�อน

หลังไป 16 ป� ระหว�างที่อภิมันยุยังอยู�ในครรภ�มารดา เจ�าหญิงสุภัทราน�องสาว

ของพระกฤษณะ เคยฟ�งพระกฤษณะเล�าเร่ืองจักรพยุหะให�แก�มารดาของตน
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โดยเล�าถึงวิธีตีเข�าไปในพยุหะ แต�เม่ือพระกฤษณะจะเล�าต�อถึงวิธีตีออกมาจาก

พยุหะ มารดาของอภิมันยุเกิดง�วงนอน อภิมันยุจงึได�ฟ�งเฉพาะวิธตีีเข�า เม่ือเผชิญ

กับจักรพยุหะจริงๆ และเป�นความคับขันของตระกูลปาณฑพ อภิมันยุจึงอาสา

ตีฝ�าเข�าไปซึ่งก็ทําได�ดี แต�เน่ืองจากไม�รู�วิธีตีออก อภิมันยุจึงต�องต�อสู�กับนักรบ

ฝ�ายตรงข�ามอีก 9 คนจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในท่ีสุด

เร่ืองนีค้ล�ายกับการตัดสินใจของนักลงทนุ การตัดสินใจฝ�าเข�า เดินทะล ุและ

ออกจากพยุหะก็เหมือนการตัดสินใจซ้ือ ถอื และขายหุ�นน่ันเอง เร่ืองของอภมัินยุ

ให�บทเรียนว�า ก�อนจะซื้อหุ�นเราต�องมีแผนการขายหุ�นอันชัดเจน ซึ่งนักลงทุน

ส�วนใหญ�มักจะตัดสินใจคล�ายกัน กล�าวคือ เข�าซ้ือหุ�นในราคา 100 บาท เวลา

ตกลงไปเหลือ 80 บาท พวกเขาจะรู�สึกไม�สบายใจ รีบขายหุ�นออกไป ซึ่งขาดทุน 

และมองหาหุ�นตัวใหม� เปรียบเสมือนเขาไปในจักรพยุหะ เพราะอยากได�รางวัล

ตรงใจกลาง แต�ต�องจบชีวิตลงในท่ีสุด

แผนการขายของดันโดก็คือ

■ ไม�ควรรีบขาย วิถีแห�งดันโดเสนอให�ถือหุ�นอย�างน�อย 2-3 ป� เหตุผล

เพราะธุรกิจมกีารเปล่ียนแปลงข้ึนลง เป�นวัฏจักร แม�ระยะส้ันจะได�รับ

ผลกระทบทางลบ แต�เราควรให�เวลาธุรกิจปรบัตวัต�อการเปล่ียนแปลง

ระยะหน่ึง

■  เราสามารถหามูลค�าท่ีแท�จริงในป�จจุบันและในอีก 2-3 ป� ของหุ�น

ตัวน้ีได�อย�างม่ันใจ

■  ราคาเสนอซ้ือ (หรือ ราคาขายของเรา) ต�องสูงกว�ามูลค�าท่ีแท�จริงที่

เราคํานวณได� หรือเราไม�ควรขายขาดทุนถ�าไม�จําเป�น

แผนการขายน้ีสอดคล�องกับกฎเหล็ก 2 ข�อ ของวอร�เรน บัฟเฟตต� คือ

กฎข�อ 1 : อย�าขาดทุน

กฎข�อ 2 : อย�าลืมกฎข�อ 1
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นอกจากน้ี โมนิช พาไบร ยังมองว�า เราควรจัดพอร�ตโฟลิโอแบบมุ�งเน�น 

โดยมีหุ�นท่ีเข�าข�ายวิถแีห�งดันโดเท�าน้ัน เปรียบเสมือนการต�อสู�กบัจกัรพยุหะเพียง

ทัพเดียว โดยหาโอกาสท่ีไม�เกิดข้ึนบ�อย แต�เม่ือเกิดข้ึนก็ลงทุนให�หนัก จะทําให�

เราเป�นนักลงทุนดันโดท่ีประสบความสําเร็จ บรรลุตามแนวคิด “ออกหวั ผมได�เงนิ

ออกก�อย ผมเสียเงินนิดหน�อย (หรืออาจจะได�เงินนิดหน�อยก็ได�)” ถ�าสไตล�

แบบนกัลงทนุดันโดเป�นสไตล�ทีค่ณุชอบ กข็อให�ลงทนุแบบนีต้�อไป ขอให�นักลงทนุ

ทุกท�านโชคดีครับ
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ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนแบบเซียน VI

ของ ดร.นิเวศน
 เหมวชิรวรากร
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บทความชุดน้ีจะกล�าวถึงเซียนลงทุนพันธุ�แท�แบบ Value Investor (VI)

อันดับต�นๆ ของเมืองไทย ซึ่งก็คงเป�นใครไปไม�ได�นอกจาก “ดร.นิเวศน�

เหมวชริวรากร” ท�านเป�นคนแรกทีศ่กึษาและปฏบิติัตนแบบ VI โดยใช�การลงทุน

จริงในตลาดหุ�นไทย จากชีวิตมนุษย�เงินเดือนที่ทํางานประจํา ท�านได�ผันตัวเอง

มาเป�นนักลงทุนมืออาชีพจนประสบความสําเร็จในทุกวันน้ี โดยใช�แนวทาง

การลงทุนท่ีเน�นคุณค�า ทีสํ่าคัญคอื ท�านไม�ได�หวงวิชาแม�แต�น�อย ท�านได�รวบรวม

แนวคิดและประสบการณ�การลงทุนท่ีผ�านมาผ�านหนังสือ บทความ และ

การบรรยายในท่ีต�างๆ ผมรู�สึกช่ืนชมและภาคภูมิใจแทนคนไทยทุกคนที่มี

บคุลากรท่ีมีคณุค�าสูง เช�น ดร.นิเวศน� เหมวชิรวรากร อยู�ในตลาดทุนไทยของเรา

ดร.นิเวศน� ได�เขียนหนังสือออกมาหลายเล�มและแต�ละเล�มก็ตีพิมพ�กนัหลายคร้ัง

ซึง่ผมคงสรุปได�ไม�หมด นอกจากน้ี ยังมีปรากฏการณ�เกิดหนังสือจากผู�ทีศ่รัทธา

และช่ืนชม ดร.นิเวศน�ทําหนังสือสรุปอัตชีวประวัติและวิธีลงทุนของท�าน ทําให�

การสรุปตีความของผมทําได�ง�ายข้ึน ในการเขียนบทความชุด “ตีแตก : กลยุทธ�

การเล�นหุ�นในภาวะวิกฤต” ป� 2551 และ “เล�นหุ�นในป�ทอง” ป� 2553 ทั้ง 2 เล�ม 

พิมพ�และจัดจําหน�ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และอีก 2 เล�ม 

คือ “พลิกชีวิตด�วยการลงทุนเซียนหุ�นพันล�าน” พิมพ�คร้ังที่ 4 กุมภาพันธ� 2554 

และ “ลงทนุอย�าง ดร.นเิวศน�” พิมพ�คร้ังที ่1 กนัยายน 2554 ทัง้ 2 เล�ม เขียนโดย 

ประภาคาร ภราดรภิบาล จดัพิมพ�โดยบรษิทั วิง มีเดีย จาํกัด และจดัจําหน�ายโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขป
“ดร.นิเวศน� เหมวชิรวรากร” เกิดเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2496 เป�น

ลูกชาวจีนโพ�นทะเลท่ีอพยพเข�ามาในประเทศไทย ต้ังรกรากอยู�แถวตรอกจนัทร� 

กรุงเทพฯ คุณพ�อประกอบอาชีพเป�นช�างไม� ฐานะทางบ�านในขณะน้ันถือว�า 

“ยากจน” ดร.นิเวศน� เป�นลูกคนสุดท�องในบรรดาพ่ีน�อง 3 คน ในวัยเด็กเพ่ือ

ช�วยเหลือทางบ�าน ดร.นิเวศน� เร่ิมรู�จกัหารายได�ด�วยตนเองต้ังแต�อายุ 8-9 ขวบ 

ด�วยการลงทุน 7.50 บาท ไปซือ้หมากฝร่ัง และแบ�งขายปลีกแก�เพ่ือนๆ ได�เงินมา 

12 บาท จากน้ันจึงเร่ิมขายขนมประเภทต�างๆ รวมท้ังรับจ�างทาํงานพิเศษเพ่ือหา

รายได� การรู�จกัหารายได�ด�วยตนเองต้ังแต�เล็กๆ ทาํให� ดร.นิเวศน� รู�จกั “คณุค�า” 
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ของเงนิจะซ้ือสนิค�าและบริการหรือลงทนุ โดยจะเปรียบเทียบ “คณุค�าทีจ่ะได�รบั” 

กับ “เงินที่จะต�องจ�าย” อยู�เสมอ

สําหรับประวติัการศึกษาน้ัน ดร.นิเวศน� จบระดับประถมศกึษาป�ที ่7 จาก

โรงเรียนวัดดอน และจบระดับมัธยมศึกษาป�ที่ 3 จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

หลังจากน้ันสามารถสอบเข�าเรียนต�อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยจบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในป� 2515 และสอบเข�ามหาวิทยาลัยได�ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ดร.นิเวศน� ให�ข�อคิดว�า “การศึกษา

เป�นการลงทุนที่สําคัญของชีวิต ตอนที่ยังเป�นเด็ก ถ�าไม�ได�ลงทุนเรียนหนังสือ

จนจบมหาวิทยาลัย โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตคงลดลงไปมหาศาล”

ในช�วงทีเ่รียนระดับมธัยมและมหาวิทยาลัย ดร.นิเวศน� ฉายแววความขยัน

และมุ�งมั่นในหลายๆ เร่ือง ทั้งการเขียนบทความ ซึ่งได�รับคัดเลือกให�ลงตีพิมพ�

ในหนังสือพิมพ�เดลินิวส�ในช�วงที่เรียนมัธยม และการทดลองเป�นผู�ประกอบการ

เล็กๆ ในช�วงเรียนมหาวิทยาลัย ไม�ว�าจะเพาะเห็ดฟาง เล้ียงกุ�ง เป�ดโรงเรียน

สอนคอมพิวเตอร� เป�นต�น ซึ่งมักประสบความล�มเหลวบ�อยๆ ทําให� ดร.นิเวศน� 

ได�เรียนรู�ว�าการทําธุรกิจต�องอาศัยประสบการณ� และองค�ประกอบที่สําคัญ

หลายอย�าง 

ดร.นิเวศน� เร่ิมชีวิตการทํางานหลังจากจบวิศวกรรมศาสตร�บณัฑิต สาขา

เคร่ืองกล ในป� 2519 ทีโ่รงงานน้ําตาลของบริษทั ไทยรุ�งเรืองอตุสาหกรรม จาํกัด

ทีจ่งัหวัดกาญจนบรีุ ในตําแหน�งวิศวกร เม่ือทาํงานไปได� 2 ป� กไ็ด�รับการชักชวน

จาก ดร.ไพบูลย� เสรีวิวัฒนา เพ่ือนร�วมคณะวิศวกรรมศาสตร�ที่เรียนต�อระดับ

ปริญญาโท MBA ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (NIDA) ให�เข�ามาศึกษา

ต�อระดับปริญญาโท ซึ่งต�องเรียนในช�วงเวลาปกติ ไม�ใช�ภาคกลางคืนหรือเสาร�

อาทิตย� เม่ือไปขอลาออกเพ่ือศึกษาต�อ ผู�บริหารของโรงงานน้ําตาลได�ต�อรอง

ขอให�ทํางานไปด�วยเรียนไปด�วย โดยลดเงินเดือนลงแต�ไม�ต�องลาออกจากงาน

หลังจบ MBA ดร.นิเวศน� ได�เล่ือนตําแหน�งเป�นหัวหน�าวิศวกร แต�เร่ิมอยาก

เปล่ียนแปลงชีวิตบ�าง โดยเพ่ือนคนเดิม คือ ดร.ไพบูลย� ซึ่งได�ทุนเรียนต�อระดับ

ปรญิญาเอกด�านการเงินท่ีมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป�� สหรัฐอเมริกา ได�ชักชวนให�มา

เรียนต�อ ในท่ีสุดก็ได�รับการตอบรบัเข�าเรียนต�อระดับปรญิญาเอกทีม่หาวิทยาลัย

มิสซิสซิปป�� จึงได�ขอลาออกจากงานวิศวกรท่ีทํามาเป�นเวลา 7 ป�
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การไปเรียนต�อปริญญาเอกของ ดร.นิเวศน� ไปโดยไม�ได�มีเงินทุนมาก

นัก ไปแบบเรียนไปด�วยทํางานไปด�วย โดยเป�นผู�ช�วยงานวิจัยและผู�ช�วยสอน 

ซึ่งใช�เวลาประมาณ 4 ป� ก็สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และกลับมา

เร่ิมชีวิตการทํางานในป�  2529 ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย

หรือ IFCT ในตําแหน�งผู�จัดการสํานักวางแผนและบริหารการเงิน โดยทํางานท่ี 

IFCT เป�นเวลา 7 ป�

หลังจากน้ันได�ย�ายมาดํารงตําแหน�ง ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ด�านวานิช

ธนกิจ ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในยุคที่ธุรกิจ

หลักทรัพย�เฟ��องฟูในป� 2534 ดร.นิเวศน� เร่ิมทดลองลงทุนมาบ�างต้ังแต�ตอน

ทาํงาน IFCT และสัมผัสมากข้ึนตอนทํางานอยู�ทีน่วธนกิจ ช�วงอยู�ทีน่วธนกิจยังได�

เร่ิมต�นงานเขียน ซึ่งเป�นงานท่ีรักอีกคร้ัง โดยแปลหนังสือ “คิดใหญ� ไม�คิดเล็ก” 

ซึ่งเป�นหนังสือแปลขายดีระดับ Best Seller มาจนบัดน้ี

ในช�วงป� 2538-2539 ระหว�างอยู�ทีน่วธนกิจ ดร.นิเวศน� เร่ิมศกึษาวิธกีาร

ลงทนุแบบเน�นคุณค�าอย�างจริงจงั และเร่ิมมาประยุกต�ใช�กบัการลงทุนของตนเอง

บ�าง อย�างไรก็ตาม ในช�วงวิกฤตต�มยํากุ�ง ป� 2540 ขณะน้ันเข�าดํารงตําแหน�ง

รองกรรมการผู�จัดการของนวธนกิจ ได�รับผลกระทบจากการป�ดตัวลงของ

นวธนกิจและต�องตกงาน ในขณะอายุ 40 ป�เศษ ซึ่งถือว�าเป�นช�วงยากลําบาก

ของชีวิต แต�ในวิกฤตก็เป�นโอกาสที่ทําให� ดร.นิเวศน� ได�มีเวลากับการลงทุน

มากข้ึน ดร.นิเวศน� “ตแีตก” ด�วยการนําเงินลงทุนเร่ิมต�น 10 ล�านบาท เข�ามาลงทุน

แบบ VI จนพอร�ตการลงทุนบรรลุ 1,000 ล�านบาท เม่ือ 10 ป�ผ�านไป ก�อนเขา

อายุครบ 60 ป�ด�วยซ้ํา

แม�ว�า ดร.นิเวศน� จะกลับเข�าทํางานประจําอีกในป� 2544 ที่ธนาคาร

นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในตําแหน�งผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายบริหารความเส่ียงและนโยบาย โดยลงทุนในหุ�นควบคู�กันไปด�วย แต�ก็เป�น

ช�วงทีไ่ม�นาน พอมาถึงป� 2547 ดร.นิเวศน� คดิว�าตนเองมีความพร�อมทางด�านฐานะ

ทางการเงินท่ีเพียงพอต�อการครองชีพของตนเองและครอบครัว โดยไม�จําเป�น

ต�องพึง่เงนิเดือน และพบเป�าหมายท่ีต�องการทีม่ากกว�า คอื การเป�น “ผู�เชีย่วชาญ 

การลงทนุ” จงึลาออกจากงานประจําอย�างถาวร เพ่ือเป�น “นกัลงทนุอย�างเตม็ตวั”
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เริ่มตนชีวิตการลงทุนดวยการ “ตีแตก”
ช�วงป� พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตการเงิน “ต�มยํากุ�ง” ภาวะเศรษฐกิจไทย

ตกต่ําอย�างมาก รัฐบาลประกาศลดค�าเงินและนําประเทศเข�าโครงการ IMF 

ดัชนีราคาหุ�นท่ีเคยสูงถึง 1,354 จุด ตอนต�นป� 2539 ได�ลดลงเหลือ 373 จุด

เม่ือสิ้นป� 2540 นักลงทุนเจ็บหนักกันถ�วนหน�า ไม�ว�าจะเป�นนักลงทุนระยะส้ัน

หรือระยะยาว ไม�ว�าจะเป�นนักเก็งกําไร หรือ Value Investor โดยภายในเวลา

2 ป�น้ัน มูลค�าหุ�นท้ังตลาดหายไปถึง 73% หุ�นจํานวนมากกลายเป�นเศษกระดาษ

ที่ไร�ค�า

ขณะท่ีตกงานในช�วงเวลาน้ัน ดร.นิเวศน� มีเงินทุนต้ังต�น 10 ล�านบาท

ถ�านําไปฝากธนาคารได�ดอกเบีย้ 3% ต�อป� คดิเป�นรายได�ดอกเบีย้ป�ละ 3 แสนบาท

หรือประมาณ 3 หม่ืนบาทต�อเดือน ในขณะท่ีต�องเล้ียงดูครอบครวัและส�งลูกเรียน

ด�วยรายได�ขนาดน้ีถือว�าค�อนข�างลําบาก

ดร.นิเวศน� จึงตัดสินใจ “ตีแตก” ด�วยการนําเงินสะสมก�อนเดียวในชีวิต

ขณะน้ัน 10 ล�านบาท เข�าไปซื้อหุ�นท่ีวิเคราะห�ไว�อย�างดีแล�วว�ามีความปลอดภัย 

ให�ผลตอบแทนสูง คุ�มค�าในการลงทุน ทั้งๆ ที่คนอื่นๆ มองว�าตลาดหุ�นไทยไม�มี

ความปลอดภัย แต� ดร.นิเวศน� เช่ือว�ายังมีหุ�นที่อยู�รอดปลอดภัยและต�องดีข้ึน

ในอนาคต มีกําไร และจ�ายเงินป�นผลดีข้ึน

ในช�วงวิกฤตต�มยํากุ�งป� 2540 ดร.นิเวศน�มองเห็นโอกาส คือ ไปพบว�า

หุ�นบางตัวมีราคาลดลงมาเยอะมาก แต�ไม�ค�อยได�รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

โดยกําไรและเงินป�นผลไม�ได�ลดลง ดร.นิเวศน� จึงหาหลักเกณฑ�ในการเลือกซื้อ

หุ�นในขณะน้ัน โดยเลือกหุ�นท่ี

■  รายได�ไม�ลด

■  กําไรไม�ลด

■  หน้ีไม�มี

■  ความเส่ียงที่จะเกิดจากความต�องการสินค�าน�อยลงมีน�อยมาก

■  ราคาต่ํา แต�จ�ายเงินป�นผลสูง
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■  มีจุดแข็งทางด�านการตลาด โดยมีมาร�เก็ตแชร�เป�นอันดับ 1 และเป�น

ผู�นําอย�างโดดเด�นซ่ึงทิ้งห�างเบอร� 2

การเลือกหุ�นแบบนีท้าํให�ได�หุ�นทีมี่ความเส่ียงเฉพาะตัวลดลงมาก และเม่ือ

รวมกันเป�นพอร�ตโฟลิโอ ความเส่ียงของพอร�ตก็ต่ํา เงินป�นผลท่ีได�รับก็สูงกว�า

ดอกเบี้ยเงินฝาก ถ�ายังไม�ขายหุ�นออกไป แม�ไม�ทํางานประจําก็น�าจะพออยู�ได� 

และเม่ือเศรษฐกิจกลับมาดี หุ�นเหล�าน้ีก็มีราคาสูงขึ้นในภายหลัง

พอร�ตต้ังต�น 10 ล�านบาทของ ดร.นิเวศน�ในป� 2540 ให�ผลตอบแทน

สูงเกือบ 13% ขณะท่ีดัชนีตลาดหลักทรัพย�ในป�น้ันตกลงมามากกว�า 50% 

ดร.นิเวศน� อธบิายว�า ในป� 2540 น้ัน ดัชนีตลาดหลักทรพัย�ตกลงไปอยู�ที ่200 จดุ

แต�หุ�นท่ีเลือกตามหลัก VI ไม�ตกเลย แถมยังปรับขึ้นตลอด และเม่ือเศรษฐกิจ

ฟ��นตัวก็ย่ิงปรับตัวเพ่ิมข้ึน ทําให�พอร�ตลงทุนมีมูลค�าเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ

ผมในฐานะผู�ตีความขอให�ความคิดเห็นเพ่ิมเติมก�อนจบบทความตอนแรกว�า

การ “ตีแตก” ของแต�ละคนไม�เหมือนกัน การ “ตีแตก” ของ ดร.นิเวศน�เกิดข้ึน

เม่ือเผชิญกบัวิกฤตในชีวิต จาํเป�นต�องนาํเงินก�อนเดียวท่ีมีอยู�ในชีวิตมา “ตแีตก” 

ด�วยการลงทุนในหุ�นคุณค�า ซึ่งผมเห็นว�ามาได�ถูกเวลา สถานท่ี สภาพแวดล�อม 

และถกูตัวอย�างมาก แต�สําหรับคนอืน่ๆ ผมเห็นว�าเราไม�จาํเป�นต�องออกจากงาน

และนําเงินในกระปุกไปลงทนุแบบนี ้แต�เราอาจเร่ิมนําเงินออมของเราทีแ่บ�งส�วน

เอาไว�แล�ว ทยอยสร�างพอร�ตหุ�นคุณค�าแบบไม�ว�อกแว�ก ค�อยเป�นค�อยไป การยึด

แนวทางการลงทุนแบบ VI น้ี ผมถือว�าเป�นการ “ตีแตก” ชนิดหน่ึงเหมือนกัน

ครับ

เรียนรูหลักการ “ตีแตก”
ในหนังสือ “ตีแตก : กลยุทธ�การเล�นหุ�นในภาวะวิกฤต” ดร.นิเวศน�

นําหลักการของการเล�นไพ�ตีแตก มาใช�กับสถานการณ�ชีวิตในขณะน้ันท่ีพบกับ

วิกฤตและมีเงินทุนก�อนเดียวก�อนสุดท�าย น่ีก็อีกเหมือนกันท่ีต�องชี้แจงให�ผู�อ�าน

อย�าได�เข�าใจผิดว�าทําไมเราจึงยกตัวอย�างการเล�นไพ�ตีแตกมาอธบิาย ซึง่หลายคน

เห็นว�าการเล�นไพ�เป�นอบายมุขชนิดหน่ึง ผมอยากให�เรามองเฉพาะหลักหรือ
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วธีิการเล�นไพ�ชนดินี ้มาเพือ่เป�นอปุมาอปุมยัในการลงทนุ ไม�ได�ต้ังใจจะส�งเสริม

ให�เล�นไพ� ซึ่งผมคิดว�า ดร.นิเวศน� ก็คงจะเห็นเหมือนๆ กัน

สมมติว�าในวงไพ� “ตแีตก” มีคนอยู� 5คน แต�ละคนมีวงเงินคนละ 100 บาท

รวมเป�นเงินกองกลาง 500 บาท และแต�ละคนได�รับไพ�คนละ 4 ใบ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี

โพ  า

♠
โพแดง

♥ 

ดอก  ก

♣
 าวหลาม  ด

♦

นาย ก - 9, Q 4, J -

นาย ข A 2 7, Q -

นาย ค J 8, 10 - Q

นาย ง 2 3 - 9, J

นาย จ 10 K A A

โดยกําหนดว�าไพ�ที่ถือว�าใหญ� คือ A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2 และสีที่ใหญ�ที่สุด คือ “โพดํา” เรียงลงไปถึง “ข�าวหลามตัด”

■ ให� นาย ก เร่ิมพนันก�อน โดย นาย ก จะพนันแบบ “ยกเค�า” หรือ

“ตีแตก” ทั้งหมดกับเงินกองกลาง 500 บาทก็ได� หรือจะไม�พนันเลย

ก็ได� ก็หลบและให�ผู�เล�นรายต�อไป (นาย ข) มาพนันต�อ แต�ถ�าพนัน 

ก็จะเป�ดไพ�ในสํารับมา 1 ใบ นาย ก ก็จะต�องแสดงไพ�ในมือ ถ�าใหญ�

กว�าไพ�ที่เป�ด ก็จะชนะพนัน

■ นาย ก ดูไพ�ของตัวเอง แม�ส�วนใหญ�จะมีแต�มสูง แต�มีดอกเพียง

2 ประเภทซ่ึงอยู�ระดับกลางๆ จงึพนันเพียง 20 บาท เม่ือเป�ดไพ�ในสํารับดู

สมมติว�าเป�น 3 ข�าวหลามตัด ซึง่ นาย ก ไม�มีเลย นาย ก กต็�องจ�ายเงิน

ให�กองกลาง ดังน้ัน เงินในกองกลางจะเพ่ิมเป�น 520 บาท

■  ลําดับถัดไปเป�น นาย ข ซึ่งมีแต�มสูงสุด คือ A โพดํา และรองลงไป

คือ Q ดอกจิก นาย ข ตัดสินใจพนัน 40 บาท สมมติเป�ดไพ�สํารับเป�น

6 โพดํา นาย ข จะชนะได�เงิน 40 บาท เงินกองกลางจะเหลือ 480 บาท
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■  ต�อมาเป�น นาย ค ซึ่งได�แต�มค�อนข�างสูง คือ J โพดํา, 10 โพแดง,

Q ข�าวหลามตัด  นาย ค จึงตัดสินใจพนัน 200 บาท สมมติว�าเป�ดไพ�

สํารับเป�น 5 โพดํา นาย ค จะได�เงิน 200 บาท เงินกองกลางเหลือ 

280 บาท

■  นาย ง ตัดสินใจหลบไม�พนัน เพราะได�แต�มและดอกไม�สูง

■  คนสุดท�าย คือ นาย จ ตัดสินใจพนันแบบ “ตีแตก” เพราะประเมิน

แล�วว�าตนเองมีไพ�แต�มสูงทุกดอก จึงพนันด�วยเงิน 280 บาท

เท�าท่ีกองกลางมี สมมติว�าเป�ดไพ�สํารับมาแล�วได� J ข�าวหลามตัด

ดังน้ัน นาย จ จะได�เงินกองกลางไปทั้งหมด 

■  ถ�าจะเล�นต�อ ทุกคนก็ต�องลงเงินกองกลางใหม� และเร่ิมแจกไพ�ให�

นาย จ เป�นคนแรก เพราะเป�นคนท่ี “ตีแตก” ได�สําเร็จ

ถ�านําหลักการ “ตีแตก” มาใช�กับการลงทุนในหุ�น ก็จะคล�ายคลึงกันและ

มีข�อดีกว�า เนื่องจาก

■  “ไพ�ตีแตก” เราพนันกับกองกลาง ไม�มีเจ�ามือ “การซื้อหุ�นในตลาด” 

กเ็ช�นกัน เราเป�นฝ�ายท่ีจะเลือกเล�นหรือไม�เล�นก็ได� ทาํให�เราได�เปรียบ

■  “ไพ�ตีแตก” เราเลือกที่จะพนันเท�าไรก็ได� ถ�าเห็นโอกาสชนะมาก เรา

กล็งมาก “การลงทนุในหุ�น” กเ็ช�นกัน ถ�าโอกาสมมีาก กตี็แตกได�เลย

■  “ไพ�ตีแตก” ที่เราได�รับขึ้นอยู�กับดวง แต� “การลงทุนในหุ�น” ดีกว�า 

ตรงท่ีเราสามารถวิเคราะห�และค�นหาหุ�นดีได�

เรียนรูตัวอยางพอรต “ตีแตก”
ของ ดร.นิเวศน

ในช�วงวิกฤตเศรษฐกิจป� พ.ศ. 2540 เป�นโอกาสท่ี ดร.นิเวศน� เข�าซ้ือ

กิจการดีๆ ในราคาท่ีต่ํามาก เช�น
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หุน SSC หรือ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

เป�นผู�ผลิตและจําหน�ายเคร่ืองดื่มเป�ปซี่ มิรินด�า 7-up ซึ่งมี Brand ที่แข็ง

อยู�ในตลาดในประเทศอยู�แล�ว ราคาหุ�นในตอนน้ันตกลงมาเหลือ 70 บาทต�อหุ�น 

(ราคา Par ในขณะน้ัน 10 บาทต�อหุ�น) มาร�เก็ตแคปหรือมูลค�าตลาดของกิจการ

ในขณะน้ันประมาณ 2 พันล�านบาท

หลักคิดของ ดร.นิเวศน� สําหรับ SSC ก็คือ SSC ขณะน้ันไม�มีหน้ีสินเลย

มีเงินสดคงเหลือ 600 ล�านบาท ถ�าลงทุนจริงมูลค�าลงทุนจะเท�ากับ 2,000 - 600

= 1,400 ล�านบาท ในขณะท่ีบรษิทัมยีอดขายต�อป� 14,000 ล�านบาท มีกาํไรประมาณ 

400-500 ล�านบาท ถ�าสมมติว�าเอากําไรมาจ�ายป�นผลท้ังหมด เราสามารถคืนทุน

ได�ในเวลา 3-4 ป� น่ียังไม�นับว�าราคาหุ�นจะกลับมาเพ่ิมเม่ือเศรษฐกิจกลับมา

ฟ��นตัว หุ�นอย�างน้ีถือว�ามี “ส�วนเผื่อความปลอดภัย” (Margin of Safety) สูง

หรือหมายถึง เราสามารถซ้ือของดีในราคาถูก

หุน TF บริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)

ผู�ผลิตและจําหน�ายบะหม่ีสําเร็จรูปตรามาม�า ซึ่งขายดีมากแม�จะเป�น

ช�วงวิกฤตเศรษฐกิจ กําไรยังดี ผลการดําเนินการย�อนหลัง 5 ป�มีกําไรเพ่ิมทุกป�

หน้ีไม�มี เงินสดคงเหลือมีมาก เม่ือนํามาร�เก็ตแคป ลบด�วย เงินสดคงเหลือ 

เทียบแล�วเหมือนกบับรษิทัลงทนุ 100 บาท แต�เราซ้ือได�ในราคา 50 บาท น่ีกเ็ป�น

ตัวอย�างหุ�นท่ีมี Margin of Safety สูงอีกตัวหน่ึง เงินป�นผลก็จ�ายดีกําไร 20 บาท

ต�อหุ�น จ�ายเงินป�นผล 10 บาทต�อหุ�น ความแข็งแกร�งทาํให�บรษิทัล�มได�ยากเพราะ

ตลาดแข็งแกร�งมาก ซึ่งต�อมาก็พิสูจน�ให�เห็นว�า ดร.นิเวศน� ได�รับผลตอบแทน

จํานวนมากจากหุ�นตัวน้ี ทั้งในด�านเงินป�นผลและราคาหุ�นท่ีปรับตัวสูงขึ้นมาก
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หุน STANLY
หรือ บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ผู�ผลิตและจําหน�ายหลอดไฟและอุปกรณ�ส�องสว�างสําหรับรถยนต� ซึง่ในช�วง

เศรษฐกิจตกต่ําในขณะน้ันยอดขายรถยนต�เหลือแสนกว�าคัน เม่ือเปรียบเทียบ

กับก�อนวิกฤต รถยนต�มียอดขาย 6-7 แสนคัน ราคาหุ�นจึงตกไปมาก เม่ือดู

ฐานะการเงินยังแขง็แกร�งและแผงไฟหน�าจําเป�นกับรถทกุคนั ถ�าเศรษฐกิจฟ��นตัว

จะกลับมาขายได�มากข้ึนเหมือนเดิม ซึ่งก็เป�นความจริง ยอดขายกลับมา แถมมี

การส�งออกเพ่ิมมากข้ึนหลังจากเศรษฐกิจดีข้ึน ดร.นิเวศน� จึงสามารถทํากําไร

ต�อหุ�นจากหุ�นตัวน้ีได�หลายสิบเท�า 

หุ�นตัวอ่ืนของพอร�ตต้ังต�นของ ดร.นิเวศน� ยังมอีกีหลายตัว เช�น  WACOAL, 

APRINT เป�นต�น โดย ดร.นิเวศน� กระจายการลงทุน 7-10 ตัว แต�ละตัวมีความ

แขง็แกร�งมาก ทาํให�ความเส่ียงมีการกระจายตัว ถ�าพลาดก็คงไม�ทาํให�เกิดความ

เส่ียงมาก รับเงินป�นผลก็น�าจะพอทําให�อยู�ได�

ตีแตกสูความสําเร็จ
เม่ือกลายมาเป�นนักลงทุนมืออาชีพ ในฐานะผู�แปลหนังสือ “คิดใหญ�

ไม�คิดเล็ก” ดร.นิเวศน� ได�ต้ังเป�าหมายการลงทุน คือ ทําให�พอร�ตเงินลงทุน

งอกเงยเป�น 1,000 ล�านบาท เมื่ออายุ 80 ป� โดยใช�กลยุทธ�การลงทุนแบบ

Value Investment แต�ในความเป�นจริง คือ ดร.นิเวศน�สามารถบรรลุเป�าหมายน้ี

ได�ตอนอายุ 50 ป�เศษๆ ซึ่งเร็วกว�าท่ีต้ังเป�าหมายไว�ถึง 20 กว�าป�

สถิติอัตราผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�จากพอร�ตตีแตกของ ดร.นิเวศน� ที่เร่ิม

ในป� 2540 จนถึงป� 2553 เฉล่ีย 14 ป� ได�อัตราผลตอบแทนประมาณ 46.5% 

ต�อป� ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย�ฯ ได�ประมาณ 10.9% ต�อป� 

โดยตัวอย�างพอร�ตการลงทุนในป� 2545 และป� 2554 เป�นดังน้ี
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ป� 2545

Symbol
 านวน

  น
ราคา  ล  า

 ตราผล
ตอบแทน
เ  น  นผล

เ  น  นผล  บ

PR 100,000 81.00 8,100,000.00 6.05 605,000.00

SSC 200,000 21.40 4,280,000.00 0.90 180,000.00

STANLY 250,000 68.50 17,125,000.00 2.10 525,000.00

WACOAL 71,750 18.20 1,305,850.00 0.90 64,575.00

30,810,850.00 1,374,575.00

ป� 2554

Symbol  านวน   น ราคา  ล  า
 ตราผล
ตอบแทน
เ  น  นผล

เ  น  นผล  บ

AS 2,000,000 10.80 21,600,000.00 0.84 1,684,000.00

BAFS 4,000,000 10.80 43,200,000.00 0.54 2,160,000.00

CPALL 22,500,000 43.75 984,375,000.00 1.40 31,500,000.00

HMPRO 34,801,428 8.65 301,032,352.20 0.37 12,911,329.79

IRC 5,400,000 11.40 61,500,000.00 0.50 2,700,000.00

IT 11,000,000 8.30 91,300,000.00 0.60 6,600,000.00

JMART 7,000,000 3.12 21,840,000.00 0.24 1,680,000.00

KTC 2,000,000 18.60 37,200,000.00 0.45 900,000.00

MBK 1,000,000 97.00 97,000,000.00 4.75 4,750,000.00

METCO 120,000 243.00 28,080,000.00 7.26 2,040,000.00

SVOA 8,000,000 1.18 9,440,000.00 5.25 496,000.00

1,696,627,352.20 67,421,329.79
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สไตลการลงทุน
ก�อนที่จะอธิบายถึงรายละเอียดของหุ�นท่ีมีลักษณะแบบ VI ตามแนวคิด

ของ ดร.นิเวศน� จะขอเร่ิมต�นอธิบายจากสไตล�การลงทุน ซึ่งมีลักษณะการลงทุน

แบบ VI ก�อนจะเจาะเข�าไปถึงเคล็ดลับการค�นหาหุ�นแบบ VI ตามสไตล�ของ 

ดร.นิเวศน�

สไตล� คอื แบบแผนของการกระทาํ ซึง่ถ�าทําซ้ําๆ กนัหรือกล�าวได�ว�าชอบมี

พฤติกรรมแบบนี้ เราอาจเรียกว�า “สไตล�” ซึ่งในการลงทุนน้ัน นักลงทุนท่ีมี

ประสบการณ�น�อยหรือเรียนรู�หลักการลงทุนมาน�อย มักจะลงทนุโดยไม�มีวิธกีาร

ทีชั่ดเจน เช�น เล�นเก็งกาํไรตามข�าวลือ ลงทนุเพราะตลาดกําลังบมู เป�นต�น อย�างน้ี

อาจกล�าวได�ว�า ลงทุนแบบไม�มีสไตล� หรือเล�นหุ�นแบบมวยวัด

แต�นักลงทุนท่ีมีประสบการณ�มากๆ มักจะคุ�นเคยหรือชื่นชอบวิธีการ

บางอย�างเป�นพิเศษ เพราะคิดว�าเป�นวิธกีารลงทุนทีไ่ด�ผล ได�กาํไรเป�นประจาํ หรือ

ไม�ก็ดีกว�าวิธีการอ่ืนท่ีเคยใช�มา อย�างน้ีเรียกว�า เริ่มมีสไตล�การลงทุน 

โดย ดร.นิเวศน� สรุปสไตล�การลงทุนออกเป�น 3 แนวทางใหญ�ๆ ดังน้ี

ลงทุนในหุนโตเร็ว (Growth Investment)

เป�นสไตล�ที่ลงทุนซ้ือหุ�นคุณภาพสูง ไม�ค�อยเก่ียงราคา นักลงทุนกลุ�มน้ี

มีความคิดว�าหุ�นคุณภาพสูงมักจะให�ผลตอบแทนคุ�มราคา แม�ราคาท่ีลงทุน

จะสูงแต�กําไรของบริษัทจะเติบโตขึ้นอย�างรวดเร็ว เช�น คอมพิวเตอร�ซอฟท�แวร� 

อิเล็กทรอนิกส� และสินค�าไฮเทคท้ังหลาย บริษัทเหล�าน้ีจะมียอดขายและกําไร

เติบโตเร็วมาก โดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจดี ทําให�คนแย�งกันซ้ือ จนทําให�หุ�น

โตเร็วมีราคาสูงขึ้นเร่ือยๆ ให�ผลตอบแทนสูงกว�าการลงทุนสไตล�อื่น แต�ในช�วง

เศรษฐกิจตกต่ําหุ�นกลุ�มน้ีก็จะมีราคาตกลงเร็วกว�ากลุ�มอื่น ที่จริงในทุกวันน้ี

นักลงทุนท่ีชอบหุ�นกลุ�มน้ีก็คงมีอยู�จํานวนไม�น�อย
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ลงทุนในหุนแบกับดิน (Value Investment)

ผมคิดว�าสไตล�การลงทุนของ ดร.นิเวศน� คือแบบนี้ คําว�าหุ�นแบกับดิน

ไม�ได�หมายความว�า หุ�นไม�ดีถึงขนาดว�าต�องเอามาวางแบกับดิน แต�หมายถึง

หุ�นท่ีดี (หรือมโีอกาสจะด)ี แต�มีราคาตกต่ําลงมามากจนแทบไม�มีค�า อาจเน่ืองจาก

ไม�มใีครมองเห็น หรือพูดง�ายๆ ว�าเป�น “หุ�นทีดี่ แต�ราคาถกู” การซ้ือได�ในราคาถูก

ทาํให�เรามีภูมิคุ�มกันแม�ในอนาคตราคาข้ึนไปแล�วลงกลับมา เน่ืองจากเรามีต�นทนุ

ต่ํากว�า ซึง่เรียกเป�นภาษาการลงทุนว�า เรามี “ส�วนเผือ่ความปลอดภยั”  (Margin 

of Safety) อยู�ในระดับสูง

วิธีค�นหาหุ�นแบกับดินท่ีมี Margin of Safety สูง ดร.นิเวศน� แนะนําสูตร

อย�างง�ายของ เบนจามิน เกรแฮม ปรมาจารย�การลงทุนแบบ VI ดังน้ี

ราคาหุ�น ≤ 2 ใน 3 ของ (สินทรัพย�หมุนเวียน - หนี้สินทั้งหมด) ของบริษัท

ดร.นิเวศน� อธบิายว�า ถ�านําสินทรัพย�หมุนเวียนซ่ึงคล�องตวัอยู�แล�วไปเปลีย่น

เป�นเงินสดและนําไปชําระหน้ีทั้งหมดแล�ว ยังเหลือเงินสดเหลืออยู�มากเกินกว�า

ราคาหุ�นท่ีเราซ้ือ โดยท่ียังไม�ได�รวมถึงสินทรัพย�ถาวรอ่ืนๆ เลย ถ�าเป�นเช�นน้ี

ถือว�าหุ�นตัวน้ันราคาถูกและคุ�มค�าท่ีจะซื้อ เพราะโอกาสท่ีจะขาดทุนน�อยมาก

มีความปลอดภัยสูง 

นอกจากวิธดัีงกล�าวแล�ว ผมคิดว�าเราอาจพิจารณาวิธปีระเมินมูลค�าแบบอืน่

ที่มุ�งหามูลค�าท่ีแท�จริงของหุ�น โดยดูจากความสามารถของกิจการในการสร�าง

กระแสเงินสดในอนาคต แล�วคิดส�วนลดกลับมาเป�นมูลค�าป�จจบุนั ถ�ามูลค�าท่ีแท�จรงิ

อยู�สูงกว�าราคาตลาดป�จจุบันของหุ�นมาก ก็ควรเข�าไป “ซ้ือ” อย�างไรก็ตาม

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอาจทําได�ไม�ง�ายนักสําหรับนักลงทุน

มือใหม� เราอาจดูจากรายงานวิเคราะห�หุ�นของนักวิเคราะห�หลักทรัพย�ประกอบ

ก็ได� ซึ่งส�วนใหญ�จะมีการพยากรณ�และสร�างแบบจําลองเพ่ือคํานวณหามูลค�า

ที่แท�จริงของหุ�นเอาไว�
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ลงทุนแบบเหว่ียงแห (Passive Investment)

การลงทุนแบบนี้เกิดจากแนวคิดท่ีว�า ตลาดหุ�นมีประสิทธิภาพ นักลงทุน

ทกุคนรู�ข�อมลูค�อนข�างเท�าเทียมกัน ถ�าหุ�น A มีข�อมลูทางบวก ราคาหุ�น A กจ็ะขึน้

ถ�าข�อมูลส�วนใหญ�เป�นลบ ราคาหุ�น A ก็จะตกลงมา ดังน้ัน ราคาหุ�น A ก็จะ

สะท�อนข�อมลูท่ีเข�ามากระทบอยู�เสมอ ไม�มีใครสามารถคาดการณ�ราคาหุ�น A ได� 

จงึไม�มีประโยชน�ทีจ่ะไปนัง่วิเคราะห�ให�เสียเวลาว�า หุ�น A ราคาต่ําหรือสงูกว�าท่ีควร

จะเป�น วิธีการลงทุนท่ีดีที่สุดก็คือ ซ้ือหุ�นกระจายไปหลายๆอุตสาหกรรม หรือ

ถ�วงนํา้หนกัให�เหมอืนตลาด ทาํให�ผลตอบแทนขึน้ลงตามดชันหีลกัทรพัย� เป�นต�น

ในทางปฏบิติัเราไม�จาํเป�นต�องหาว�าวิธไีหนดีกว�ากัน แต�ต�องหาว�า วธีิไหน

หรือสไตล�ไหนเหมาะกับเรามากกว�ากัน เพราะแต�ละสไตล�มีข�อดีข�อเสียต�างกัน 

ในช�วงเศรษฐกิจดี หุ�นโตเร็วมักจะให�ผลตอบแทนที่ดี ในขณะหุ�นแบบแบกับดิน

มักจะทําได�ดีกว�าในช�วงเศรษฐกิจถดถอย ดร.นิเวศน� เสนอแนะว�า เราควรเลือก

สไตล�ที่เข�ากับตัวเรา ไม�ควรเลือก 2 อย�างที่อาจขัดแย�งในตัว สําหรับ ดร.นิเวศน�

ท�านเลือกสไตล�การลงทุนในหุ�นแบบแบกับดิน (แบบ VI) พยายามค�นหาหุ�น

แบบนี ้และค�นหาวิธบีรหิารพอร�ตหุ�นแบบนีใ้ห�เกิดความม่ังคัง่เพ่ือบรรลุเป�าหมาย

ในระยะยาว

เทคนิคการคนหาหุน VI ของ ดร.นิเวศน
การค�นหาหุ�น VI ของ ดร.นิเวศน� ไม�ได�เร่ิมที่กระดานหุ�น บทวิเคราะห�

ของโบรกเกอร� งบการเงินของบริษัท แต�เร่ิมจากวิธีเรียบง�าย โดยการสังเกต

จากสินค�าและบริการท่ีพบเห็นได�ในชีวิตประจําวัน ซึ่งประเภทของกิจการท่ี

น�าลงทุนตามหลัก VI คอื กจิการของสนิค�าทีเ่ป�นผู�นาํในตลาด คนจาํเป�นต�องซือ้

ย่ีห�อเป�นที่นิยมติดตลาด หรือเป�นสินค�าเจ�าเดียวในตลาด คนอื่นเข�ามาแย�ง

ส�วนแบ�งทางการตลาดได�ยาก
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ดร.นิเวศน� ให�ความสําคัญกับตัวสินค�าบริการ และฐานะทางการตลาด

ของบริษัทก�อนผลกําไรหรือฐานะการเงิน เม่ือได�พบสินค�าและบริการถูกใจ และ

เป�นของบริษัทที่อยู�ในตลาดหลักทรัพย�ฯ จึงค�อยหาข�อมูลเก่ียวกับการลงทุน 

โดยพิจารณาจากป�จจัยด�านคุณภาพและป�จจัยทางด�านราคา

หัวข�อสําคัญของป�จจัยทางด�านคุณภาพ เช�น ดูจาก

■  รูปแบบการทําธุรกิจ (Business Model)

■  ความได�เปรียบทางการแข�งขันท่ีย่ังยืน

 (Durable Competitive Advantage)

■  ผลการดําเนินงาน หรือกําไรของบริษัท

■  ผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (Return on Equity : ROE)

■  ฐานะการเงินหรือหน้ีสิน

■  ความสามารถในการสร�างกระแสเงินสด

■  ผู�บริหาร

หัวข�อสําคัญของป�จจัยทางด�านราคา เช�น ดูจาก

■  ราคาต�อกําไรต�อหุ�น (P/E Ratio)

■  ราคาหุ�นต�อมูลค�าทางบัญชี (P/B Ratio)

■  อัตราผลตอบแทนจากเงินป�นผล (Dividend Yield)

■  มูลค�าตลาดของหุ�น (Market Capitalization)
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ตะแกรงรอนหุน VI
จากปจจัยทางดานคุณภาพ

รูปแบบการทําธุรกิจ

รูปแบบการทําธุรกิจ (Business Model) หมายถึง กระบวนการทําธุรกิจ

ทุกอย�าง ต้ังแต�เร่ืองของผลิตภัณฑ� การตลาด การจัดจําหน�าย การบริการ

หลังการขาย การบริหารบุคลากร เป�นต�น การเข�าใจในรูปแบบดังกล�าวจะทําให�

เห็นรายละเอียดว�าผลิตภัณฑ�จะเป�นอย�างไร คุณภาพระดับไหน ราคาเท�าไร

ช�องทางการจัดจําหน�ายเป�นอย�างไร กระบวนการผลิตเป�นอย�างไร นักลงทุน

สามารถค�นหาข�อมูลดังกล�าวจาก “รายงานประจําป�” (Annual Report)

หรือ “แบบฟอร�ม 56-1” ที่บริษัทต�องจัดทําและส�งให�แก�ตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย

ความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีย่ังยืน

หรือ Durable Competitive Advantage ที่นักลงทุน VI เรียกย�อๆ ว�า 

“DCA” ซึ่งบริษัทที่จะมี DCA จะต�องมีคุณสมบัติข�อใดข�อหน่ึงดังต�อไปนี้

■  บริษัทอาจมีสินทรัพย�ที่จับต�องไม�ได� แต�มีความโดดเด�น หรือ กีดกัน

คู�แข�งขัน เช�น ย่ืห�อ ลิขสิทธิ์ สัมปทาน เป�นต�น

■  สินค�าหรือบริการของบริษัทอาจมีลักษณะที่ทําให�ลูกค�ามีความยาก

ลําบากที่จะเลิกใช�หรือเปลี่ยนผู�ขายหรือให�บริการ

■  บริษัทมีเครือข�ายลูกค�าท่ีใหญ�กว�าคู�แข�งมาก

■  บรษิทัมขี�อได�เปรียบทางด�านต�นทุนการผลิต ซึง่อาจมาจากทําเลท่ีต้ัง 

ขนาดของธุรกิจหรือเน่ืองมาจากทรัพย�สินเฉพาะอย�าง
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สัญญาณของการม ีDCA อย�างหน่ึงกค็อื “ส�วนแบ�งการตลาด” ของสนิค�า

ของบริษัทเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และการมีต�นทุนต่ํากว�า ทําให�ทํากําไรได�ดีกว�าคู�แข�ง

ก�อให�เกิด “วงจรแห�งความรุ�งเรอืง” ต�อเน่ืองไปเรือ่ยๆ และแม�ในช�วงเวลามีป�ญหา

หรือวิกฤต ก็จะขาดทุนน�อยกว�าและฟ��นตัวกลับมาได�รวดเร็วกว�า

ผลการดําเนินงานหรือกําไรของบริษัท

กําไรเป�นป�จจัยท่ีสะท�อนถึงผลการดําเนินงานได� นอกจากกําไรท่ีเป�น

เม็ดเงินหรือกําไรต�อหุ�นแล�ว เราอาจดูผ�าน “กําไรปกติ” (Profit Margin) ซึ่งนํา

กําไรไปเทียบกับยอดขาย ย่ิงอัตราสูง ก็แสดงให�เห็นถึงผลการดําเนินงานที่ดี

หลังหักค�าใช�จ�ายออก อย�างไรก็ตาม กิจการท่ีมีคุณภาพดี มีกําไรสม่ําเสมอ

และเป�นกําไรปกติ (หมายถึง กาํไรท่ีจะเกิดข้ึนต�อเน่ืองไปในระยะยาวได�) ความ

แน�นอนของกําไรหรือการเติบโตของกําไร อาจมองย�อนกลับไปประมาณ 5 ป�

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

หรือ Return on Equity (ROE) ซึ่งคํานวณมาจาก (กําไรสุทธิ/ส�วนของ

ผู�ถอืหุ�น) x 100 ย่ิงอตัราส�วนน้ีมีค�าสูง ย่ิงแสดงว�าเงิน 1 บาทของผู�ถอืหุ�นก�อให�เกิด

กาํไรย่ิงมาก แสดงถงึคณุภาพของบริษทัย่ิงดี ผู�ถอืหุ�นมีโอกาสจะได�ผลตอบแทน

เป�นเงินป�นผลก็สูงขึน้ หรือเงนิทุนจากกําไรถ�านําไปลงทนุต�อกมี็โอกาสสร�างกําไร

ในอนาคตต�อ ช�วยเพ่ิมโอกาสการได�รับ Capital Gain ในอนาคตต�อไป ดร.นิเวศน� 

แนะนําว�าบริษัทที่น�าสนใจควรมี ROE ประมาณ 15% ข้ึนไป



ตามรอยวิถีเซียนลงทุน

88

ฐานะการเงินหรือหนี้สิน

ดร.นิเวศน� เสนอแนะว�า VI ชอบบริษัทที่มีหน้ีน�อย และกลัวบริษัทที่มี

หน้ีมาก โดยเฉพาะถ�าเป�นบริษัทที่มีผลกําไรไม�ค�อยแน�นอน และพยายามโตเร็ว

โดยการก�อหน้ี แม�ว�าถ�าสําเร็จจะได�กําไรมาโดยไม�ต�องเพ่ิมทุน ทําให� ROE สูง

แต�ถ�าเกิดการผิดพลาด ภาระหน้ีทีสู่งต�องจ�ายท้ังดอกเบีย้และเงินต�นจํานวนมาก 

ถ�าผลการดําเนินงานไม�ดี จะส�งผลกระทบทางลบต�อฐานะการเงิน บางกรณี

อาจล�มละลายได� ดร.นิเวศน� ให�เราลองสมมติว�าเป�นเจ�าของ ถ�าต�องรับภาระหน้ี

สูงมากๆ เราคงรับไม�ได�และไม�มีความสุข บริษัทที่มีหน้ีมากจึงไม�น�าสนใจ

ความสามารถในการสรางกระแสเงินสด

กระแสเงินสดท่ีดีมาจากการมี “กําไรเป�นเงินสดสูง” มักขายสินค�าเป�น

เงินสด ขณะท่ีซื้อวัตถุดิบเป�นเงินเช่ือ มักไม�ค�อยลงทุนมากในการท่ีจะรักษา

ยอดขายหรือขยายกิจการต�อไป หุ�นของบรษิทัทีมี่เงินสดมากและมีกระแสเงินสด

ที่ดี มักจะจ�ายป�นผลได�ในอัตราท่ีสูง และมักปลอดหน้ีเงินกู�จากสถาบันการเงิน 

ทําให�ความเส่ียงของบริษัทลดลงมาก

ผูบริหาร

นักลงทนุ VI ควรติดตามข�อมลูและวิเคราะห�ข�อมลูทีเ่ก่ียวข�องกบับรรษทั-

ภิบาลของผู�บรหิารด�วย เพราะเป�นเคร่ืองชีวั้ดคุณภาพของกิจการอย�างหน่ึง เช�น 

มีประวัติเสียหาย ทจุริต ผิดจริยธรรม เอาเปรียบนักลงทนุรายย�อย มีการฟอกเงิน

ออกจากกิจการ อย�างน้ีนักลงทุน VI ควรหลีกเล่ียงแม�ว�าผลประกอบการจะดี

เพียงใดก็ตาม เพราะในระยะยาวกิจการยากท่ีจะดีไปได�
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ตะแกรงรอนหุน VI จากปจจัยดานราคา
การคัดเลือกหุ�นด�วยป�จจยัทางด�านคุณภาพตามท่ีได�กล�าวถึงในบทความ

ตอนท่ีแล�ว ดร.นิเวศน� เห็นว�าจําเป�นต�องช�วยคัดกรองให�ได�หุ�นคุณภาพดี

มาจํานวนหน่ึง แต�ในข้ันตอนต�อไปกค็อื “การนาํป�จจยัทางด�านราคา” มาวิเคราะห�

ว�าหุ�นน้ันมีราคาถูกหรือแพง โดยใช�ป�จจัยราคาหลายๆ ตัว ได�แก�

ราคาตอกําไรตอหุน : P/E Ratio

เน่ืองจากราคาหุ�นแต�ละตัวไม�เหมือนกัน เช�น หุ�น A และหุ�น B อยู�ใน

อตุสาหกรรมเดียวกัน สมมติว�าป�จจบุนัหุ�น A ราคา 250 บาท หุ�น B ราคา 19 บาท

เราจะบอกว�าหุ�น B ราคาถูกกว�าไม�ได� แต�ควรหาตัวเปรียบเทียบ เช�น นํากําไร

ต�อหุ�นมาหาร

P/E Ratio =
ราคาหุ�น

กําไรต�อหุ�น

เช�น หุ�น A มีกําไรต�อหุ�น 25 บาทต�อหุ�น หุ�น B มีกําไรต�อหุ�น 0.50 บาท

ต�อหุ�น

ดังน้ัน P/E Ratio ของหุ�น A =
250

25
= 10 เท�า

ดังน้ัน P/E Ratio ของหุ�น B =
11

0.50
= 22 เท�า
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ซึ่งอธิบายได�ว�าใน 1 หน�วย (บาท) ของกําไรไม�ว�าหุ�น A หรือหุ�น B

นักลงทุนให�ราคาของหุ�น A สูงกว�ากําไร 10 เท�า แต�ให�ราคาของหุ�น B สูงกว�า

กําไร 22 เท�า หรือสรุปได�ว�า หุ�น A มีราคาถูกเม่ือเทียบกับหุ�น B (ใน 1 หน�วย

ของกาํไร) การท่ีมีราคาถูกกว�าอาจมาจากหลายสาเหตุ เช�น A เป�นของดีราคาถูก 

หรือเป�นของไม�ดี ราคาจึงถูกกว�า B หรืออาจเป�นของดีราคาแพง หรือของไม�ดี 

แต�คนถูกภาพลวงตา หรือราคาท่ัวไปเพราะข�าวลือ เพราะป�จจยัทางจิตวิทยาก็ได�

แต�ถ�าเราผ�านการวิเคราะห�ป�จจัยด�านคุณภาพมาแล�ว หุ�นท่ี P/E ต่ํา จึงน�าจะ

ยืนยันได�เพ่ิมเติมว�าเป�น “ของดี ราคาถูก”

ดร.นิเวศน� เสนอแนะให�กาํหนดโซนการลงทุนเบ้ืองต�น โดยใช�ค�า P/E ดังน้ี

ค�า P/E
น�อยกว�า 10 เท�า

ค�า P/E สูงกว�า 10
แต�ไม�เกิน 20 เท�า

ค�า P/E
มากกว�า 20 เท�า

โซนซื้อ โซนอยู�เฉยๆ โซนขาย

อย�างไรก็ดี ดร.นิเวศน� อธิบายว�า ค�า P/E ตํ่าเป�นหลักเกณฑ�เบื้องต�น

ในการคัดหุ�นเพื่อซื้อเท�านั้น นักลงทุน VI จะต�องระวัง “กับดัก” จากค�า P/E ต่ํา

ด�วย ถ�ากําไรหรือตัว E ที่บริษัทได�มาในป�น้ันได�มาจากรายการพิเศษ เช�น กําไร

จากการปรับโครงสร�างหน้ีหรือขายสินทรัพย�บางอย�างทําให�เกิดกําไรพิเศษขึ้น

ไม�ได�เกิดจากฝ�มือการดําเนินงานตามปกติ เป�นกําไรท่ีเพ่ิมสูงแบบชั่วคราว

หุ�นท่ีมีค�า P/E ที่ต่ําแบบนี้ไม�ถือว�าน�าสนใจจาก Value Investor 

บางกรณีมีการนําค�า P/E หารด�วย G หรืออัตราการเติบโตของกําไร

หากเราสามารถประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของกาํไรของบรษิทัได� ทาํให�

ได�อัตราส�วนใหม� คือ

PEG =
P/E

G
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โดย Common Sense เราอยากเห็นว�าค�า P/E ต่ําๆ และ G สูงๆ ดังน้ัน

VI จะชอบถ�าค�า PEG มีค�าต่ําๆ หุ�นท่ีมีค�า PEG ต่ําๆ อาจมาจากค�า P/E ต่ํา

เป�นของ (ดี) ราคาถูก และมีอนาคตสดใสจากการเติบโตของกําไรในอนาคต

ที่ดี (ค�า G สูง)

ราคาหุนตอมูลคาทางบัญชี : P/B Ratio

มูลค�าทางบัญชี หรือ Book Value มาจาก สินทรัพย� ลบด�วย หนี้สิน

ซึ่งหมายถึงมูลค�าสินทรัพย�สุทธิที่ตกมาเป�นของผู�ถือหุ�น มูลค�าทางบัญชีต�อหุ�น

สามารถคํานวณได�จาก

Book value per share (B) =
สินทรัพย� – หนี้สิน

จํานวนหุ�นสามัญ

เม่ือนําราคาตลาดของหุ�น มาหารด�วย มูลค�าทางบัญชีต�อหุ�น จะได�

อัตราส�วนราคาหุ�นต�อมูลค�า

ทางบัญชี (P/B Ratio)
=

ราคาหุ�น
=

P

มูลค�าทางบัญชี B

ถ�า P/B Ratio < 1 แสดงว�า ราคาหุ�นน้ันถูกกว�ามูลค�าทรัพย�สินท่ีเป�น

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ถ�า P/B Ratio = 1 แสดงว�า ราคาหุ�นน้ันเท�ากับมูลค�าทรัพย�สินท่ีเป�น

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ถ�า P/B Ratio > 1 แสดงว�า ราคาหุ�นน้ันแพงกว�ามูลค�าทรัพย�สินท่ีเป�น

ส�วนของผู�ถือหุ�น

โดยท่ัวไปไม�แปลกเลยท่ี P/B จะมีค�า > 1 เพราะการท่ีนักลงทุนให�ราคา

ตลาดสูงกว�า Book Value อาจเน่ืองมาจากเช่ือมั่นในสินทรัพย�อื่นๆ ของบริษัท

ที่อาจไม�ได�ถูกระบุไว�ในงบการเงิน เช�น ย่ีห�อ ความสามารถของผู�บริหาร

ความน�าเช่ือถือของกิจการ ความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ� เป�นต�น
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การวิเคราะห� P/B Ratio อาจนํามาใช�ในกรณีที่บริษัทมีป�ญหากําไรเป�น

ช่ัวคราว เช�น เกิดการขาดทุน ทําให�ไม�สามารถวิเคราะห�ผ�าน P/E Ratio ได�

แต�ม่ันใจว�าบริษทัยังดีอยู�โดยท่ัวไป ถ�าวิเคราะห�ป�จจยัคุณภาพว�าเป�นหุ�นท่ีดีแล�ว

ยังพบว�า P/E Ratio และ P/B Ratio มีค�าต่ําๆ ก็เป�นป�จจัยเสริมที่ทําให�เช่ือมั่น

ในหุ�นตัวน้ันได�เพ่ิมข้ึน ดร.นิเวศน� ให�ความเห็นเพ่ิมเติมว�าค�า P/B ทีต่ํ่ากว�า 2 เท�า

น�าจะถือว�าหุ�นน้ันยังมีราคาไม�แพง 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล : Dividend Yield

เงินป�นผล คือ ส�วนแบ�งจากผลกําไรซ่ึงนํามาจัดสรรจ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�น 

ดร.นิเวศน� เห็นว�าเงินป�นผลเป�นผลตอบแทนของการรอคอย (ซึ่งผมตีความว�า

สําคัญสําหรับ VI เน่ืองจากนักลงทุนแบบ VI พยายามเข�าซ้ือหุ�นท่ีวิเคราะห�แล�ว

ว�าเป�นกิจการท่ีดี ราคาถูก และรอคอยได�อย�างใจเย็น ซึง่อาจจะนานเพราะไม�รู�ว�า

ราคาหุ�นจะว่ิงขึ้นไปเม่ือใด) นักลงทุน VI จึงอาจต�อง “รอคอย” นานมาก ดังน้ัน 

ระหว�างทางการได�รับเงินป�นผลท่ีดีจึงเป�นผลตอบแทนจากการรอคอย

การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากเงินป�นผล (Dividend Yield) ได�ดังน้ี

Dividend Yield 

(D/P)
=

เงินป�นผลต�อหุ�น

ราคาหุ�น
x 100

                              

วิธีคิดง�ายๆ ก็คือ ถ�าเราเข�าไปซื้อแล�วใช�ราคาซ้ือเป�นราคาต�นทุน 

เงินป�นผลท่ีได�รับในแต�ละป�ถ�าคิดเป�น Dividend Yield แล�ว สูงกว�าอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ก็ถือว�าคุ�มแก�การรอคอย แม�ว�าระหว�างรอคอย

ราคาหุ�นจะข้ึนไปถึงไหน แต�เพราะ VI เข�าซ้ือได�ราคาต�นทุนต่ําต้ังแต�แรก 

Dividend Yield จริงๆ ของเราก็ยังสูงอยู � แม�ราคาหุ�นในภายหลังจะยัง

ไม�ไปไหน แต�ถ�าเทียบกับค�าเสียโอกาส เราก็อาจได�รับผลตอบแทนสูงกว�า

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
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อย�างไรก็ตาม นักลงทุนแบบ VI จะต�องเลือกหุ�นท่ีจ�ายเงินป�นผลอย�าง

สม่ําเสมอและในอัตราท่ีเหมาะสมหุ�นท่ีจ�ายป�นผลดีและมีราคาหุ�นยังต่ําอยู� จะมี

ความน�าสนใจมาก (เรียกดู P/E ต่ํา P/B ต่ํา ยังไม�พอต�องดวู�า D/P มีค�าสูงด�วย)

มูลคาตลาดของหุน  :  Market Capitalization

ดร.นิเวศน� แนะนําให�เราดู “ขนาดของหุ�น” ประกอบในการวิเคราะห�

ป�จจัยด�านราคาของหุ�นด�วย “ขนาดของหุ�น” อาจดูจาก “มูลค�าตลาดของหุ�น” 

หรือ Market Capitalization (Market Cap) ซึ่งคํานวณจาก

Market Cap = ราคาหุ�น x จํานวนหุ�นทั้งหมดของบริษัท

ตัวอย�างเช�น  

■  หุ�น A ราคา 200 บาท มีจํานวนหุ�นท้ังหมด 10 ล�านหุ�น

 Market Cap หุ�น A = 2,000 ล�านบาท

■  หุ�น B ราคา 10 บาท มีจํานวนหุ�นท้ังหมด 1,000 ล�านหุ�น

 Market Cap หุ�น B = 10,000 ล�านบาท

อย�างน้ีเรียกว�า หุ�น B มีขนาดใหญ�กว�าหุ�น A

ดร.นิเวศน� แบ�งขนาดของหุ�นตาม Market Cap ออกเป�น 4 พวก ได�แก�

■  หุ�นขนาดจิ๋ว  มี Market Cap ไม�เกิน 1,000 ล�านบาท

■  หุ�นขนาดเล็ก  มี Market Cap ไม�เกิน 1,000–8,000 ล�านบาท

■  หุ�นขนาดกลาง  มี Market Cap ไม�เกิน 8,000–40,000 ล�านบาท

■  หุ�นขนาดใหญ�  มี Market Cap ต้ังแต� 40,000 ล�านบาทข้ึนไป

ขนาดของหุ�นซ่ึงวัดจาก Market Cap มีนัยสําคัญต�อการลงทุนเพราะ

ส�งผลต�อสภาพคล�องในการซ้ือขาย ขนาดของธุรกิจ ความสนใจของนักลงทุน

นักวิเคราะห� เป�นต�น เช�น “หุ�นขนาดใหญ�” มักจะมนัีกวิชาการติดตามมาก ทาํให�

นักลงทุนสนใจ ส�งผลให�มีสภาพคล�องสูง และราคาหุ�นสูงขึ้นได�อย�างรวดเร็ว

จนมีระดับราคาใกล�เคียงหรือสงูกว�ามูลค�าท่ีแท�จริงได�ง�าย ส�วน “หุ�นขนาดกลาง”
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หลายตัวมีจุดขายน�อย เช�น มีอัตราการเติบโตของกิจการไม�สูง ขณะท่ีฐานะ

การเงินและฐานะการตลาดของกิจการก็ไม�เข�มแข็งอย�างหุ�นขนาดใหญ� ส�วน

“หุ�นขนาดเล็ก” ดร.นิเวศน�ให�ความสนใจเป�นพิเศษ แม�จะมีขนาดเล็กและ

นักวิเคราะห�ไม�ค�อยสนใจ แต�มีโอกาสที่จะพบหุ�นราคาถูกได�ง�ายกว�า และหาก

หุ�นกลุ�มน้ีเติบโตดีจนถึงจุดท่ีจะกลายเป�นหุ�นขนาดกลาง ก็จะสามารถดึงดูด

นักลงทนุสถาบันให�เข�ามาลงทุนได� ซึง่จะช�วยผลักดันราคาหุ�นให�ว่ิงสูงขึน้ไปได�อกี

แต�นักลงทุนจะต�องออกแรงอย�างมากในการวิเคราะห�หุ�นขนาดเล็กที่มีโอกาส

เติบโต โดยผ�านตัวขนาดของกิจการ ต�องมีราคาต่ํา (P/E ต่ํา, P/B ต่ํา) และมี

อัตราผลตอบแทนจากเงินป�นผลสูง (D/P สูง)

เทคนิคการขายหุน VI (เม่ือถึงเวลา)
 ดร.นิเวศน� อธบิายว�า ในตอนขายหุ�น VI กเ็หมอืนกบัตอนซือ้ คอื ไม�ได�องิกบั

ภาวะเศรษฐกิจหรอืตลาดหุ�น และนักลงทนุ VI มักจะถอืหุ�นเป�นเวลาค�อนข�างยาว

(เช�น 3-4 ป�) ซึง่แต�ละคนก็อาจแตกต�างกัน เวลาขายหุ�นของ VI จงึไม�ได�กาํหนด

ชัดๆ ว�าเม่ือใด แต�กําหนดหลักการกว�างๆ ว�าจะขายหุ�น VI ในกรณีดังต�อไปนี้

■  พบว�ากิจการของหุ�นท่ีซื้อมาน้ัน เราวิเคราะห�ผิดพลาดเอง เน่ืองจาก

มีข�อมูลใหม�ที่เราไม�ทราบ และไม�ได�นํามาวิเคราะห�

■  พ้ืนฐานของกิจการเปล่ียนไป เคยเป�นหุ�น VI ที่ดี ตอนน้ีไม�ใช�แล�ว

แต�ในข�อนี ้ดร.นิเวศน� บอกว�าถ�าของดีจริง พ้ืนฐานไม�ใช�จะเปล่ียนง�าย

■  ราคาหุ�นข้ึนไปเกินมูลค�าพ้ืนฐานแล�ว หลักสําคัญจะอยู�ที่การประเมิน

มูลค�าพ้ืนฐานของกิจการ ในสถานการณ�ปกต ิยังขายของได� ยังผลิตได�

ยังทาํกําไรอยู� ราคาท่ีเคยซ้ือไว�ในราคาท่ีถกู เม่ือนกัลงทนุท่ัวไปทราบ 

กจ็ะทาํให�ราคาสูงขึน้เข�ามาหาสภาพป�จจยัพ้ืนฐาน แต�ต�องระวังด�วยว�า

มูลค�าพ้ืนฐานของบริษทักอ็าจเปลีย่นแปลงได� จงึต�องประเมนิเทียบกบั

ราคาตลาดเป�นระยะๆ

■  มีหุ�นตัวอื่นที่น�าสนใจและมี Margin of Safety สูงกว�ามาก และ

ในตอนน้ันเราไม�มีเงินสดเหลือ จึงต�องขายหุ�นตัวเดิม และไปซื้อหุ�น 

VI ตัวใหม�
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■  ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล�อมอื่นๆ เปล่ียนไปมาก

จนทําลายพ้ืนฐานของกิจการ เช�น การเปล่ียนแปลงทางวิกฤต

เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือโครงสร�างประชากร

ที่เปล่ียนแปลงไป ทําให�สินค�าและบริการบางชนิดไม�ได�รับความนิยม 

อีกต�อไป เป�นต�น

ประเด็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การลงทุนแบบ VI

VI ตองมี EQ หรืออารมณท่ีม่ันคง

ดร.นิเวศน� ให�ความสําคัญในเร่ืองนี้มากว�า VI จะต�องมีสติ ใจเย็น

ไม�ถูกชักนํา โดยจิตวิทยาสังคมหรือสภาวะของตลาดหลักทรัพย�ฯ และให�

ข�อคดิว�า “เราต�องกล�าในยามทีค่นส�วนใหญ�ในตลาดกาํลงักลวั และกลวัในยามที่

นักลงทุนส�วนใหญ�กําลังฮึกเหิม” ดร.นิเวศน� อธิบายว�า นักลงทุน VI ควรมองว�า

ตลาดหุ�นเป�นเสมือนคนท่ีมีอารมณ�แปรปรวน และทําการซ้ือขายหุ�นในราคา

ที่บ�อยคร้ังมีลักษณะไม�มีเหตุผล ตอนอารมณ�ดีก็เสนอขายราคาสูงล่ิวเกินกว�า

พ้ืนฐานไปมาก ตอนอารมณ�หดหู�ก็เสนอราคาต่ําติดดินท้ังที่เป�นกิจการเดียวกัน

เราต�องไม�ไปตามตลาดแต�คอยดูว�าตอนไหนท่ีเราจะเอาเปรียบตลาดได� เช�น

ซื้อตอนราคาต่ําๆ ขายตอนราคาสูงๆ หลักน�าจะมีแค�น้ี จะมีอารมณ�ม่ันคง

ไม�หว่ันไหวไปตามตลาด จึงเป�นคุณสมบัติหน่ึงที่สําคัญของนักลงทุนแบบ VI
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VI ตองรูหลักในการควบคุมความเสี่ยง
ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม

ดร.นิเวศน� เห็นว�าความเส่ียงสําหรับ VI ไม�ใช�ความผันผวนของราคาหุ�น

ในพอร�ต แต�เป�นเร่ืองความเส่ียงของราคาหุ�นท่ีซื้อเอาไว�จะ “ลดลงอย�างถาวร”

หรือไม� ถ�าซ้ือไปแล�วราคาหุ�นลดลงระยะส้ัน อย�างน้ีไม�ใช�ความเส่ียง ถ�าเรา

วิเคราะห�แล�วพบว�ามูลค�าพ้ืนฐานยังอยู�เหมือนเดิม กลับต�องคดิว�าเป�นโอกาสทีจ่ะ

ซื้อเพ่ิมข้ึน เพราะความเส่ียงที่จะซื้อหุ�นน้ันกลับลดลง เพราะราคาหุ�นท่ีลดทําให� 

Margin of Safety สูงขึ้น

หลักในการควบคุมความเส่ียง VI สรุปได�ดังน้ี

■  รู�จักธุรกิจที่ลงทุนเป�นอย�างดี แน�ใจว�าได�หุ�นของกิจการท่ีมีคุณภาพดี

■  ลงทุนในส่ิงที่มี Margin of Safety สูง “ของดี ราคาถูก”

■  หลีกเล่ียงการเก็งกําไร

■  กระจายความเส่ียงของการถือครองทรพัย�สินอย�างเหมาะสม สําหรับ

หุ�นควรกระจายการถือครอง 5-6 ตัวข้ึนไป ในหลายอุตสาหกรรม

บัญญัติ 10 ประการของการเลนหุนแบบ VI

หัวข�อนี้ผมชอบมากครับ เพราะสรุปแก�นแท�กลยุทธ�การลงทุนในหุ�น

แบบ VI ซึ่ง ดร.นิเวศน� สรุปไว�แบบคั้นหัวกะทิเอาไว�ให�นักลงทุน VI ทุกคน

■  ศึกษาข�อมลูหุ�นให�ดีก�อนตดัสินใจซือ้หุ�น เน�นว�าอย�าซ้ือโดยใช�อารมณ� 

อย�าโลภ อย�ารีบด�วนตัดสินใจซ้ือเพราะหุ�นกําลังว่ิง เพราะเราไม�ใช�

นักเล�นหุ�นรายวัน เราต�องรอจังหวะเวลาท่ีพบแล�วว�า ราคาอยู�ต่ํากว�า

มูลค�าพ้ืนฐานมากๆ เท�าน้ัน

■  อย�าสนใจข�าวลอืหรอื “หุ�นเดด็”  ข�าวลือ ถ�าเราได�ยิน คนอืน่ก็คงได�ยิน 

ข�าวแบบนี้ไม�มีความหมายอะไร มีแต�ทําให�เสียเงิน
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■  ให�ความสําคัญกับตัวกิจการหรือตัวหุ�นมากกว�าสภาพตลาดหรือ

เศรษฐกจิโดยทัว่ไป เพราะแม�สภาวะเศรษฐกิจไม�ดี แต�ตัวกิจการของ

บริษัทอาจจะดีก็ได� หรือแม�กิจการอาจมีสภาวะไม�ดีนัก แต�ราคาหุ�น

ก็ยังต่ํากว�าพ้ืนฐานมากก็ยังลงทุนได� อย�าให�ภาพของสภาวะตลาด

มาหันเหการตัดสินใจซ้ือหุ�นของเรา

■  หุ�นนั้นมักจะดูแย�กว�าที่คิดเวลาที่ตลาดตกตํ่ามากที่สุดของตลาดหมี 

และมักจะดูดีกว�าที่คิดในช�วงตลาดขาขึ้นสูงสุดของตลาดกระทิง

นักลงทุน VI ควรยึดหลักที่ว�า “มีความกล�าหาญที่จะซ้ือเมื่อทุกอย�าง

ดูเลวร�ายและขายเม่ือทุกอย�างดูดีจนไม�น�าเชื่อ”

■  จงจาํไว�ว�า มนัเป�นเรือ่งยากทีเ่ราจะสามารถซือ้หุ�นในราคาพืน้ฐานและ

ขายหุ�นได�ที่จุดสูงสุด ในช�วงตลาดตกต่ํา ราคาหุ�นอาจลงไปต่ํากว�า

มูลค�าพ้ืนฐานได�มาก และในยามท่ีตลาดมีความรุ�งเรือง ราคาหุ�น

กอ็าจสูงเกินกว�ามูลค�าพ้ืนฐานได� ซึง่ภาวะตลาดเปล่ียนแปลงได�ตลอด 

ดังน้ัน ต�องไม�คาดหวังว�าเม่ือซื้อหุ�นแล�วราคาต�องขึ้นทันที แม�เรา

จะมั่นใจกับการวิเคราะห�มูลค�าพ้ืนฐานของเรา ไม�ควรฝากความหวัง

ไว�กับภาวะตลาด แต�ควรดูว�าในระยะยาวพ้ืนฐานท่ีดีและดีเพ่ิมข้ึน

ของกิจการจะเป�นตัวดึงให�ราคาหุ�นสูงขึ้นตามพ้ืนฐาน

■  อย�าขายเพยีงเพราะว�าราคาหุ�นอาจจะดวู�าสงูเกนิไปหรอืหุ�นวิง่ขึน้มา

เรว็เกนิไปหรอืชัว่คราว เพราะถ�าเราพลาด อาจไม�สามารถซ้ือกลบัมา

ทาํให�พลาดโอกาสท่ีจะได�รับผลตอบแทนทีดี่เย่ียมมากกว�าในอนาคต

■  อย�า “หลงรักหุ�น” จนตาบอด ถ�าหุ�นดี ก็ขอให�วิเคราะห�และมอง

อย�างเป�นกลาง รักได�แต�อย�าหลง เพราะต�องประเมินและตรวจสอบ

ความคุ�มค�าอยู�ตลอดเวลา ซึ่งถ�าไม�ไหวก็ต�อง “ตัดรัก” เป�นหุ�น VI

ของวันก�อน มาถึงวันน้ีอาจจะเปล่ียนคุณสมบัติไปแล�วก็ได�

■  อย�าสนใจว�าหุ�นเคยอยู�ที่จุดไหนมาก�อน จงสนใจว�าหุ�นจะไปอยู�ที่

จุดไหน กิจการอาจเคยมีผลประกอบการดี ราคาหุ�นก็สูงตามไปด�วย 

แต�เม่ือสถานการณ�เปล่ียนไปกําไรลดลง ราคาหุ�นตกและวิเคราะห�

แล�วว�าผลการดําเนินงานลดลงแบบหวนกลับไปเป�นเหมือนเดิมได�ยาก

อย�างน้ีต�องลืมตัวเลขเก�า ตัวเลขใหม�คือของจริง ต�องมองไปข�างหน�า

ว�ามูลค�าหุ�นจริงๆ เป�นเท�าใดกันแน� ราคาอาจตกลงไปกว�าเดิมอีก

ก็เป�นได�
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■  เน�นการลงทุนในหุ�นคุณภาพสูง การลงทุนในหุ�นท่ีมีโอกาสทํากําไร

หวือหวา โดยไม�สนใจว�าคุณภาพของหุ�นจะเป�นอย�างไรในบางคร้ัง

อาจจะให�ผลตอบแทนที่ดีและเร็ว ทําให�นักลงทุนเกิดความต่ืนเต�น

แต�โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในระยะยาวจะเป�นไปได�ยาก และ

ทําบ�อยเข�าก็จะติดเป�นนิสัย ซึ่งเป�นคนละข้ัวกับนักลงทุน VI ที่เลือก

เฉพาะหุ�นคุณภาพดีเท�าน้ัน พอร�ตของหุ�นที่มีคุณภาพดีน้ันจะทําให�

เรารวยได�อย�างย่ังยืนและด�วยความเส่ียงที่ต่ํากว�ามาก

■  ใช�เวลากับการลงทุน ตรวจสอบกิจการและหุ �นอย�างสมํ่าเสมอ

ทุกอย�างมีการเปล่ียนแปลงอยู�ตลอดเวลา หุ�น VI ที่เคยเข�มแข็ง

เม่ืออ�อนแอลงเราก็ต�องตัดออกจากพอร�ต และหาซ้ือตัวใหม�ใส�เข�าไป

แต�การเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานของกิจการมักไม�ได�เกิดข้ึนแบบรายวัน 

ต�องใช�ระยะเวลา ถ�าเราซ้ือหุ�นแต�อยู�ไม�ถงึป� คาํถามคือกจิการได�แสดง

ความสามารถในการทําธุรกิจให�เราเห็นการเปล่ียนแปลงได�ชัดเจน

แล�วหรือ คุณภาพท่ีสูงขึ้นของหุ�นต�องใช�เวลาพอสมควร ซึ่งเราต�อง

ทําหน�าท่ีวิเคราะห�และตรวจสอบกิจการอยู�เป�นระยะๆ

ผมคิดว�าการลงทุนแบบ VI ของ ดร.นิเวศน� น้ัน น�าจะเป�นการช�วยฝ�ก

ความอดทนได�เป�นอย�างดี ใครท่ีมีนิสัยใจร�อน ลองมาลงทุนตามสไตล�น้ีดู อาจจะ

พอเปล่ียนอุปนิสัยได�บ�าง ทั้งน้ี เน่ืองจาก ดร.นิเวศน� อธิบายว�าสไตล�การลงทุน

แบบ VI เปรียบได�กับ “เต�า” คือ ช�า แข็งแกร�ง อดทน และอายุยืนนาน มีจิตใจ

หนักแน�นม่ันคง สามารถเดินทางไปได�ทุกภูมิประเทศ และทุกความผันแปรของ

สภาพแวดล�อม ซึ่งตรงข�ามกับ “กระต�าย” ที่เปรียบได�กับนักลงทุนท่ีใจร�อน

อาจจะว่ิงในบางช�วงแต�ขาดเกราะป�องกันตัว จึงมีโอกาสถูกสัตว�อื่นจับกินได�ง�าย

แถมท�ายอีกนิดหน่ึง เร่ืองการกู�เงินมาลงทุนหรือเรียกว�า “การใช�มาร�จิน้”

ดร.นิเวศน� เห็นว�า VI มักจะไม�กู�เงินมาลงทุน แม�ว�าถ�าหุ�นข้ึน โอกาสได�กําไร

มีมากและเร็ว แต�ถ�าพลาดก็อาจเสียหายรุนแรงได� อย�างไรก็ตาม หากเราพบว�ามี

หุ�น VI ทีดี่และราคาต่ําลง หรือถกูอย�างไม�น�าเช่ือ แต�เราไม�มีเงินสดเลย ประกอบกบั

ไม�อยากขายหุ�นตัวอ่ืนจากพอร�ต ซึ่งเป�นของดีและขณะน้ันหุ�นในพอร�ตก็มี

ราคาต่ําไปเหมือนกัน ดร.นิเวศน� ให�หลักการกู�เงินซ้ือหุ�นไว�ดังน้ี
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■  ยอดเงินท่ีกู�ไม�ควรเกิน 10-20% ของมลูค�าพอร�ต (ไม�ใช�กู�เท�าไรก็ได�)

■  หุ�นท่ีจะซื้อ นอกจากต�องเป�น VI แท�ๆ แล�ว ยังต�องมีสภาพคล�องสูง

พอให�เราขายได�ทันที 

■  หุ�นท่ีจะซื้อต�องมีราคาต่ํามาก กําไรอยู�ในระดับที่ดีและจะดีข้ึนกว�าน้ี

■ ต�องมี Exit Strategy หรือทางออกจากหนี้ เช�น นําเงินป�นผลรับ

จากพอร�ตเดิมมาลดหน้ี หรือทยอยขายหุ�นท่ีซือ้มาเพ่ือนาํเงินมาลดหน้ี

หรือล�างหน้ีให�เร็วท่ีสุด

ทีจ่ริงแล�ว ดร.นิเวศน� นําประสบการณ�ทีมี่ทัง้ความสําเร็จและความล�มเหลว

มาใช�ในการลงทุนจนประสบความสําเร็จอย�างสูงถึงทุกวันน้ี ผมขอช่ืนชมและ

ขอขอบคุณ ดร.นิเวศน� เหมวชิรวรากร อีกคร้ัง ที่เป�นแบบอย�างที่ดีของการเป�น

นักลงทนุมืออาชีพ และถ�ายทอดความรู�จากประสบการณ�ของท�านอย�างไม�หวงวิชา 

ตลาดทุนไทยและสังคมไทยโชคดีจริงๆ ครับทีมี่เซียนหุ�นคุณค�าอย�าง ดร.นิเวศน� 

สุดท�ายน้ีผมก็ขออวยพรให�นักลงทุนทุกคนท่ีช่ืนชอบสไตล�การลงทุนแบบ VI

โชคดีและประสบความสําเร็จเหมือนกับ ดร.นิเวศน� ครับ
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ตามรอยวิถีเซียนลงทุน :
การลงทุนหุนหานทองคํา

ของ คุณเทพ
 รุงธนาภิรมย
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เน้ือหาในบทความน้ีจะพูดถึงการลงทุนแบบทีเ่รียกว�า “กลยุทธ�การลงทนุ

ในหุ�นห�านทองคํา” ซึ่งผมตีความมาจากหนังสือ “ยุทธศาสตร�หุ�นห�านทองคํา” 

ของคุณเทพ รุ�งธนาภิรมย� จัดพิมพ�โดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

โดยส�วนตัว ผมมีความเคารพและช่ืนชม “พ่ีเทพ” เพราะได�มีโอกาสรู�จักร�วมช้ัน

เรียนในสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ�นที ่4 ด�วยกัน และเคยเชิญท�านมาบรรยายเร่ือง

หุ�นห�านทองคําให�นักลงทุนท่ีสนใจได�ฟ�งกัน เม่ือศึกษางานของท�านผมอดไม�ได�

ที่จะให�คนไทยและนักลงทุนไทยมีความภาคภูมิใจร�วมกันว�า ประเทศเราก็มี

เซียนลงทุนท่ีเป�นนักลงทุนมืออาชีพไม�แพ�ประเทศใด ซึ่งคุณเทพได�ค�นหาสไตล�

การลงทุนของตนเอง ลองผิดลองถูกจนมีประสบการณ� และที่สําคัญท�านไม�ได�

หวงความรู�และประสบการณ�ของท�าน แต�ได�รวบรวมเป�นองค�ความรู�และถ�ายทอด

สู�พวกเราชาวไทย เพ่ือให�ลงทุนได�อย�างมีความรู�ที่แท�จริง

ประวัติโดยสังเขป
“คุณเทพ รุ�งธนาภิรมย�” จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) และ

พาณิชยศาสตร�บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และจบ MBA จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประวัติการทํางานเคยเป�นรองกรรมการผู�จดัการ ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีสําคัญอีกหลายแห�ง 

ป�จจุบันถึงแม�คุณเทพจะเกษียณอายุจากการทํางานประจําแล�ว แต�ก็ยังใช�

ประสบการณ�ความรู�ความสามารถในการเป�นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ให�กับบริษัทจดทะเบียนหลายแห�ง รวมถึงเป�นท่ีปรึกษาให�กับสมาคมส�งเสริม

ผู�ลงทุนไทยด�วย 

นอกจากการเป�นนักลงทุนมืออาชีพท่ีมีสไตล�การลงทุนเป�นของตนเอง

แล�ว คุณเทพยังถ�ายทอดความรู�ผ�านการบรรยายและการเขียนบทความและ

พ็อคเกต็บคุส�อย�างสม่ําเสมอ โดยมีปรชัญาชีวิตว�า “ต�องการเหน็ทกุคนในสงัคม

มีชีวิตที่ดีขึ้น ผาสุกขึ้น” เช่ือว�ากลยุทธ�หุ�นห�านทองคําจะสามารถทําให�นักลงทุน

รายย�อยมี “ความเป�นไททางการเงนิอย�างย่ังยืน” ทีจ่รงิแล�วคุณเทพเขียนหนังสือ

และบทความเก่ียวกับการลงทนุเป�นจํานวนมาก ซึง่ผู�สนใจไปต�อยอดหาความรู�กนั
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เพ่ิมเติมได� แต�โดยส�วนตัวผมชอบ “ยุทธศาสตร�หุ�นห�านทองคํา” เพราะทําให�

เห็นภาพรวมเก่ียวกับแนวคิดและกลยุทธ�การลงทุนในหุ�นประเภทน้ี

รูจักธรรมชาติของตลาดหุน
มือใหม�หัดลงทุนเวลามองกระดานหุ�นท่ีมีสีเขียวๆ แดงๆ ราคาหุ�นต�างๆ 

เปล่ียนแปลงข้ึนลงไปมา มักจะมองอย�างกล�าๆ กลัวๆ หลายคนคิดว�าตนเอง

ไม�มีความรู�ดีพอ กลัวจะเป�นแมงเม�าท่ีถูกไฟเผา ตกเป�นเหย่ือของนักลงทุนที่มี

ประสบการณ�มากกว�า คุณเทพเร่ิมต�นโดยอยากให�มองว�า ในตลาดหุ�นจะมี

การเคล่ือนไหวเพียง 3 อย�าง คือ ข้ึน ลง หรืออยู�น่ิงๆ

■  ราคาหุ�นส�วนใหญ�จะวิง่ขึน้ เม่ือมผูี�สนใจซ้ือ มากกว�า ผู�ทีต่�องการจะขาย

ซึ่งเราเรียกภาวะเช�นน้ีว�า “ภาวะกระทิง” (Bull Market)

■  ราคาหุ�นส�วนใหญ�จะตกลง เม่ือมผูี�ต�องการจะขาย มากกว�า ผู�สนใจซ้ือ

ซึ่งเราเรียกภาวะเช�นน้ีว�า “ภาวะหมี” (Bear Market)

■  ราคาหุ�นส�วนใหญ�อยู�นิ่งๆ หรือเคล่ือนไหวในช�วงแคบๆ เรียกว�า 

“ภาวะ Sideway” ซึ่งเป�นช�วงที่ทั้งหมีและกระทิงสู�กันจนเหน่ือย

ต�องมีการพัก

ในภาวะกระทิง ราคาหุ�นส�วนใหญ�ว่ิงขึ้น นักลงทุนบางคนรู�สึกคึกคัก

พากันซ้ือมากข้ึน และคิดว�าคนอ่ืนก็จะเข�ามาซ้ืออีก (ในระยะส้ัน) ทําให�ราคาสูง

ข้ึนอกี ดังน้ัน จงึเข�าใจว�าการทํากําไรจากตลาดหลักทรพัย�ฯ เป�นเร่ืองง�ายจนอาจ

นํามาเป�นค�ากับข�าว (จากตลาดหลักทรัพย�ฯ) ได�แทบทุกวัน

พอตลาดอยู�น่ิงๆ (เพราะกระทิงว่ิงจนหมดแรง) นักลงทุนก็จะเกิดความ

อึดอัด เพราะเร่ิมหาค�ากับข�าวได�ยากข้ึน และพอมีข�าวร�ายข้ึนมา ราคาหุ�น

ก็เร่ิมลด นักลงทุนเร่ิมเทขาย ราคาหุ�นก็ตกลงไปอีก ภาวะคุณหมีก็จะปรากฏ

ชัดเจนข้ึน ใน 3 ช�วงดังกล�าวดูเหมือนว�านักลงทุนจะมีความสุขในการ “ซ้ือถูก 

ขายแพง” ในช�วงตลาดขาข้ึนเท�าน้ัน
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แต�คุณเทพมองโอกาสและวิธีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ในแต�ละ

ช�วงต�างกันออกไป

■  ในช�วงตลาดขาขึ้น ราคาหุ�นส�วนใหญ�จะสูงขึ้น การเข�าไปซื้อในช�วงน้ี

ต�นทุนจะสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนจะลดลง เช�น หุ�นที่เคยมีราคา 

20 บาท จ�ายป�นผล 2 บาท คิดเป�น Dividend Yield จะได� 10%

แต�ถ�าราคาข้ึนไป 40 บาท และเงินป�นผลเท�าเดิม Yield จะเหลือเพียง 

5% คุณเทพคิดว�าในช�วงกระทิงน้ีควร เข�าไปขาย มากกว�า เพียงแต�

คุณเทพยังมีเทคนิคค�อยๆ ทยอยขาย เพ่ือให�ต�นทุนลดลง และ Yield 

สูงขึ้นเร่ือยๆ

■  ในช�วงตลาดนิง่ๆ คณุเทพมองว�าควรเป�นช�วงใช�เวลาไปศึกษาค�นหาว�า

หุ�นท่ีมีป�จจัยพ้ืนฐานดีอยู�ที่ไหนบ�าง คัดเลือกไว�ในใจ รอคอยจังหวะท่ี

ตลาดหมีจะมาเยือน

■  ในช�วงตลาดหมี คุณเทพมองว�านักลงทุนมักจะกลัวและเทขายออก

มาอย�างมากมาย จนทําให�มีของดี ราคาถูกออกมาขายปนอยู�ด�วยใน

ตลาด ซึ่งควรจะเป�นโอกาสทองในการ เข�าไปซื้อ เหมือนไปช�อปป��ง

ในห�างตอนมีการกระหน่ํา Summer Sales

รูจักกลยุทธการลงทุนในตลาดหุน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย�ฯ น้ัน คุณเทพเห็นว�ามีกลยุทธ�เพียง 5 วิธี

เท�าน้ัน โดยสร�างคําให�คล�องจองจําง�ายๆ ดังน้ี

■  เล�นกับไฟ

■  ไข�ทองคํา

■  กําไว�แน�น

■  แผนรังนก

■  ชกผ�านสิงห�
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กลยุทธ “เลนกับไฟ”

เป�นการลงทุนแบบซื้อหุ�นตัวท่ีคาดว�าราคาจะข้ึน โดยอาจจะได�ข�อมูลมา

หรือวิเคราะห�เองมาอย�างดีก็ตาม ซึ่งผมเองตีความว�า ก็ไม�แปลกเพราะตรง

กับ “สัญชาติญาณของนักลงทุน” ที่ต�องการ “ซ้ือถูก ขายแพง” เพียงแต�คนที่

ลงทุนแบบเล�นกับไฟน้ี เม่ือราคาหุ�นข้ึนมามากบ�าง น�อยบ�างก็ขายเอากําไร

ไม�ต�องการถือยาว แต�บ�อยคร้ังที่ราคาหุ�นกลับตกลง ไม�ข้ึนตามท่ีคิด ก็ต�องยอม

ตัดขาดทุนขายท้ิง ที่เรียกว�า “Cut Loss” คนที่ชอบแบบนี้ซึ่งมีมากก็เพราะเป�น

วิธทีีง่�าย ใครๆ กท็าํกัน แต�คณุเทพมองว�า น่ีแหล�ะคอื “แมงเม�า” ทีช่อบเล�นกับไฟ

ซึ่งบ�อยคร้ังก็ถูกไฟเผาได�

กลยุทธ “ไขทองคํา” 

เป�นกลยุทธ�ที่คุณเทพใช�อยู�ในการลงทุน วิธีการน้ีจะค�นหาหุ�นที่ดี ราคา

สมเหตุสมผล จ�ายป�นผลสม่ําเสมอ และคุมสติไม�ให�โลภมาก ปรับพอร�ตบ�าง

(คุณเทพใช�คําว�า ตกแต�งสวน) โดยทยอยขายเม่ือราคาข้ึน เคล็ดลับจึงอยู�ที่

การค�นหาหุ�นห�านทองคาํท่ีจะสามารถออกไข�ทองคาํสม่ําเสมอ และเม่ือห�านทองคาํ

ในฟาร�มของเราโตข้ึนก็ต�องแบ�งขายออกไปบ�าง นักลงทนุทีช่อบสไตล�การลงทุน

แบบนี้ต�องเรียนรู�ด�านการเงิน มีเวลาติดตามบ�าง แต�มีข�อดี คือ ไม�ต�องตื่นเต�น

คอยติดจอหุ�นตลอดเวลา

กลยุทธ “กําไวแนน”

กลยุทธ�น้ีคุณเทพมองว�าเป�นญาติสนิทกับกลยุทธ� “ไข�ทองคํา” ตัวอย�าง

ที่สําคัญได�แก� การลงทุนแบบ Value Investor ของ วอร�เร็น บัฟเฟตต� วิธีการ

น้ีจะค�นหาหุ�นห�านทองคําท่ีไข�ทองคําได�เหมือนกัน แต�จะถือไว�นานมาก และ

รอคอยจนห�านทองคําโตเต็มที่และขายออกไปภายหลัง วิธีการลงแบบนี้จึงต�อง

มีสายป�านยาวและเป�นเงินเย็น
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กลยุทธ “แผนรังนก” 

กลยุทธ�แบบนี้คุณเทพมองว�าเหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม� ซึ่งมีเงิน

ลงทุนน�อย ค�อยๆ หาหุ�นดี สะสมเข�าพอร�ตตามกําลังที่มี เข�ากับตําราท่ีว�า

“นกน�อยทาํรงัแต�พอตวั” รอคอยจนกว�ารังนกน้ันจะใหญ�ข้ึนเร่ือยๆ ผมตีความว�า

กลยุทธ�น้ีก็เป�นญาติสนิทของ “ไข�ทองคํา” และ “กําไว�แน�น” เช�นกัน เพราะการ

หาหุ�นดีเข�ารังนกก็ควรเป�นหุ�นห�านทองคําน่ันแหล�ะ แต�ก็ไม�ได�มีวิธีเดียวนะครับ 

เพราะของท่ีให�เลือกอาจมีหุ�นในลักษณะอื่นอีก เช�น ห�านเน้ือ (หุ�นของบริษัท

ทีโ่ตเร็ว) ห�านวัยรุ�น (หุ�นของบรษิทัทีเ่ร่ิมเข�ามาในตลาด) ห�านบาดเจ็บ (หุ�นทีอ่าจ

ฟ��นตัวในภายหลัง) เป�นต�น

กลยุทธ “ชกผานสิงห”

วิธีการน้ีคือการลงทุนผ�านกองทุนรวม ซึ่งเปรียบเสมือนสิงโต ซึ่งเป�น

เจ�าป�าเป�นท่ีพ่ึงพิงของนักลงทุนตัวเล็กๆ อย�างเราซ่ึงมีอีกจํานวนมาก ถ�าเรามี

เงินลงทุนไม�มากและขาดความรู�ความเข�าใจทางการเงิน รวมท้ังไม�มีเวลาติดตาม 

จึงต�องอาศัยสิงโตเป�นผู�คุ�มครองและลงมือลงทุนแทนเรา เพราะกองทุนรวม

จะมีทีมงานผู�เช่ียวชาญท่ีจะคัดเลือก วิเคราะห�ติดตามหุ�น ตรวจเย่ียมกิจการ

ของหุ�น ซือ้ขายหุ�นเพ่ือให�ได�กาํไร เป�นต�น อย�างไรก็ตาม กองทนุรวมมีหลากหลาย

ซึ่งอาจให�ลงทุนในห�านชนิดต�างๆ กันไป ซึ่งเราก็ต�องเลือกให�เข�ากับสไตล�

การลงทุนของเราด�วย

ผมตีความเพ่ิมเติมว�าในชีวิตจริงของการลงทุน เราอาจเลือกสไตล�

หรือกลยุทธ�การลงทุนแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีเราชอบ บางคนอาจเร่ิมต�นแบบ

“แผนรังนก” แล�วโตข้ึนเป�นแบบ “ไข�ทองคํา” บางคนอาจเป�นแผน “กําไว�แน�น” 

ตลอด บางคนแบ�งเงินลงทุนเป�น 2 ส�วน ส�วนหน่ึงใช�กลยุทธ�แบบ “ไข�ทองคํา” 

อีกส�วนหน่ึง “ชกผ�านสิงห�” บางคนเร่ิมต�นแบบ “ไข�ทองคํา” และเม่ือทํากําไรได�

อาจนํากําไรบางส�วนมาทํากลยุทธ� “เล�นกับไฟ” ก็ได� 
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ลักษณะสําคัญของหุนหานทองคํา
คุณเทพบอกว�าถ�าเราหาหุ�นห�านทองคํามาได� เปรียบเสมือนกับเราได�

เคร่ืองจักรทํากําไรไว�ในมือ ซึ่งหุ�นห�านทองคําพันธุ�แท� ควรจะมีลักษณะเด�นๆ

9 ประการ ดังน้ี

■  มีกําไรอย�างต�อเน่ือง

■  เป�นกําไรท่ีมีคุณภาพ

■  กําไรสะสมเป�นบวก

■  เงินสดมีเหลือเฟ�อ

■  หน้ีสินต่ํามาก

■  ลงทุนขยายงานไม�หยุด

■  ป�นผลเพ่ิมอย�างสม่ําเสมอ

■  ยอดขายก็เติบโต

■  ไม�รบกวนผู�ถือหุ�นเร่ืองเพ่ิมทุน

การกําหนดลักษณะ 9 ประการของคุณเทพน้ี ถือว�าเป�นคุณูปการต�อ

นักลงทนุเป�นอย�างมาก เพราะทําให�ง�ายเวลาค�นหาหุ�นห�านทองคาํ ว�าบริษทัเป�าหมาย 

ต�างๆ มีลักษณะดังน้ีหรือไม� ผมคิดว�าคุณเทพมีความรู�ด�านบัญชีและการเงิน

เป�นอย�างดี สามารถเข�าใจงบการเงิน ซึง่ช�วยบอกถงึผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของกจิการได�  ลองสงัเกตลักษณะ 9 ประการข�างต�น เก่ียวข�องกบัเร่ืองกาํไร

ของกจิการถึง 4 ประการ (โอกาสการมกีาํไรดีจากยอดขายเติบโต กาํไรต�อเน่ือง 

กาํไรมีคณุภาพ และกาํไรท่ีทาํให�มีป�นผลอย�างสม่ําเสมอ) เก่ียวข�องกบัสนิทรัพย�

ของกิจการ 2 รายการ (เงินสดมาก และสินทรัพย�หมุนเวียนและสินทรัพย�ถาวร

ที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายงาน ทําให�เพ่ิมโอกาสการขยายธุรกิจ) เก่ียวข�องกับด�าน

หน้ีสินและทุน 3 รายการ (หน้ีสินต่ํา ไม�เพ่ิมทุนบ�อย และได�เงินทุนจากกําไร

สะสมเพ่ิมข้ึนอย�างสม่ําเสมอ) จึงอยากให�กําลังใจแก�นักลงทุนว�าควรหาความรู�

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการวิเคราะห�งบการเงิน เพราะเป�นองค�ความรู�สําคัญที่จะช�วย

ค�นหาหุ�นห�านทองคําได�ดี ที่จริงในหนังสือของคุณเทพหลายๆ เล�มก็ได�อธิบาย

ในเร่ืองนี้โดยใช�ภาษาแบบง�ายๆ ลองหามาอ�านเพ่ิมเติมดูครับ
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เขาใจตัวเลขทางการเงิน
เพื่อคนหาหุนหานทองคํา

ผมชอบรปูทีค่ณุเทพอธิบายไว�เก่ียวกับงบการเงนิให�เข�าใจมากในรูปเดียว 

ดังน้ีครับ

คุณเทพเล�าให�ฟ�งแบบง�ายๆ ว�า ในการทําธุรกิจน้ัน CEO ซึ่งเป�นแม�ทัพ

ต�องไปหาเงินทุนก�อน ในห�องที่ 1 ของรูปจึงเป�นเงินท่ีนายทุนใส�เข�ามา ซึ่งมีทั้ง

นายทุนถาวร (เจ�าของ) และนายทุนช่ัวคราว (เจ�าหนี้) เงินทุนท่ีได�มาน้ีจะต�อง

เอามาลงทุนในสินทรัพย�ในห�องที ่2 สินทรัพย�น้ีจะทาํให�กองทพัมีกาํลังทาํให�เกิด

รายได�และกําไรในห�องที่ 3 แม�ทัพท่ีเก�งกาจก็จะต�องทําให�ห�องที่ 3 เติบโต

จึงทําให�กองทัพมีความแข็งแรง สู�รบในสมรภูมิการค�าของธุรกิจตลอดไป
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ที่จริงแล�ว ผลการดําเนินงานในห�องที่ 3 เม่ือหักจ�ายเงินป�นผล ซึ่งเป�น

ผลตอบแทนให�แก�เจ�าของเงินทุนแล�ว ส�วนท่ีเหลือยังนํามาเก็บสะสมไว�ใน

ห�องที่ 1 ในส�วน Equity เพ่ือให�ธุรกิจมีกําลังที่จะขยายตัว หรือสะสมไว�เพ่ือเป�น

ส�วนเผ่ือความปลอดภัยในอนาคตได� ซึ่งตรงน้ีสําคัญมาก เพราะมีผลต�อ

“การสร�างมูลค�าของหุ�น” ตามความคิดของคุณเทพ

นอกจากน้ี คณุเทพยังสอนให�เราเจาะลึกลงไปอกี โดยขยายรูปงบการเงนิ

อย�างง�ายของธุรกิจให�เป�นดังน้ี

จากรูปที่ขยายจาก 3 ช�อง เป�น 6 ช�อง มีคําเพ่ิมเติมในช�อง 4, 5 และ 6 

ได�แก�

■  OCF คือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

 หรือ Cash Flow from Operating

■  ICF  คือ กระแสเงินสดจากการลงทุน

 หรือ Cash Flow from Investment

■  FCF คือ กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

 หรือ Cash Flow from Financing
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การเพ่ิมเติมข�อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด (Cash Flow) เข�ามา จะทําให�

เราวิเคราะห�คุณภาพของมูลค�าหุ�นได�ลึกข้ึน

■  กรณี OCF ธุรกิจที่มีกําไร (P) เป�นบวก ถือว�ามีแหล�งของเงินทุน

ภายในจากการดําเนินงาน ซึง่ด�วยความรู�สึกเราจะชอบ อย�างไรก็ตาม 

คณุเทพมองว�า ไม�ได�หมายความว�าการทําธุรกิจจะมผีลขาดทุนไม�ได� 

หากพิสูจน�ได�ว�าภาพรวมเขายังเข�มแข็ง แต�เจอป�ญหาและอุปสรรค

ช่ัวคราวเท�าน้ัน คณุเทพแนะนําให�นํากําไรสุทธหิรือขาดทุนสุทธใินช�อง

ที ่3 บวกกบัค�าใช�จ�ายทางบัญชทีีไ่ม�ได�จ�ายเงินไปจรงิในรอบบญัชน้ัีน 

เช�น ค�าเส่ือมราคา เพ่ือให�เป�นกําไรท่ีเป�นเงินสด ซึ่งตรงน้ีเราเรียกว�า

“OCF” แต�ต�องไปดเูพ่ิมเติมว�าเราต�องจ�ายเงินสดไปในการสต็อคสนิค�า

หรือเงินไปจมในลูกหน้ี หรือต�องจ�ายเงินแก�เจ�าหน้ีการค�าเพ่ิมเติม

ในรอบบัญชีน้ีหรือไม� ถ�าหักรายการน้ีไว� จะทําให� OCF ลดลง เป�น 

Net OCF ซ่ึงเราคาดหวังว�าบริหารไปแล�ว Net OCF ยังเป�นบวกอยู�

(บางครั้ง Net OCF อาจมากกว�า OCF เพราะสต็อคสินค�าอาจน�อยลง 

เก็บเงนิจากลูกหน้ีได�เร็ว และยืดหน้ีจากเจ�าหน้ีการค�าได�นานข้ึน ทาํให�

มีกระแสเงินสดเข�ามาในกิจการ)

■  กรณี ICF ในแต�ละป�ต�องดูเพ่ิมเติมว�า ธุรกิจต�องลงทุนในสินทรัพย�

ถาวร เช�น โรงงาน เคร่ืองจักรเพ่ิมข้ึนหรือไม� ถ�า Net OCF เป�นบวก 

ก็สามารถ Matching ได� โดยไม�ต�องไปกู�ธนาคารหรือเพ่ิมทุน

■  กรณี FCF ถ�าเงินทุนไม�พอมาลงทุนใน ICF ก็ต�องใช�เงินทุนจากช�องนี้

แต�ถ�ามีเงินเหลือมาจาก Net OCF หักด�วย ICF ก็นําเงินท่ีเหลือมา

ชําระหน้ีแก�เจ�าหน้ี และจ�ายป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�

วิธีการของคุณเทพ จึงทําให�เราเข�าใจงบการเงินอย�างง�ายๆ ได� โดยจะ

เห็นว�า

ช�องที่ 1 และ 2 คือ งบดุล (สินทรัพย� = หน้ีสิน + ทุน)

ช�องที่ 3 คือ งบกําไรขาดทุน (รายได� - ค�าใช�จ�าย = กําไร)

ช�องที่ 4, 5, 6 คือ งบกระแสเงินสด (Net OCF + ICF + FCF)
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การอ�านงบการเงินท้ัง 3 งบ และเห็นความเช่ือมโยงระหว�างกัน จะทําให�

เข�าใจว�าเหตุและผลท่ีบอกว�าบริษัทน้ันดีหรือไม�ดีมาจากอะไร ผมขอเพ่ิม

ความคิดเห็นส�วนตัวในเร่ืองนี้ โดยอุปมาอุปมัยว�าเหมือน “คน” งบดุลที่ดี

กเ็หมือนคนทีหุ่�นดี โครงสร�างสวยงามแข็งแรง งบกาํไรขาดทุนยืนยันว�าแขง็แรง

จรงิหรือไม� ถ�าว่ิงเร็ว (รายได�และกาํไรดี) กแ็สดงว�าแข็งแรง ส�วนงบกระแสเงินสด

ก็ยืนยันว�าเลือดไหลเวียนดี สุขภาพสมบูรณ�

เม่ือเข�าใจแบบนี้แล�ว ค�อยนําลักษณะเด�น 9 ประการมาตอบ จะได�มั่นใจ

จริงๆ ว�า หุ�นท่ีเราเลือกเป�นหุ�นห�านทองคําจริงหรือไม�

รูจักดัชนีวัดความสามารถ
ในการทํากําไร   

ในความรู�สึกทั่วไป การค�นหาหุ�นของบริษัทที่ดีน้ัน “บริษัทที่มีกําไร”

คงเป�นป�จจัยสําคัญประการหน่ึงที่เราต�องมอง แต�คุณเทพสอนเราเพ่ิมเติมอีกว�า

การมอง “กําไร” ไม�ควรจะมองจากเม็ดเงินเท�าน้ัน แต�ควรจะมองในลักษณะ

เปรียบเทยีบกบัอะไรสักอย�าง จงึจะสามารถวิเคราะห�ได�ว�ากําไรน้ันมีความสวยงาม 

(มีคุณภาพ) เพียงใด โดยนําเสนอดัชนี หรือ Ratio พ้ืนฐานซ่ึงนักการเงินท่ัวไป

รู�จักดี ได�แก�  

■  Net Profit Margin เป�นการมองคุณภาพกําไรในการหารายได�

■ Return On Asset (ROA) เป�นการมองคุณภาพกําไรในด�านการใช�

ทรัพย�สิน  

■  Return On Equity (ROE) เป�นการมองคุณภาพกําไรในด�านการใช�

เงินของผู�ถือหุ�น 

ในด�าน Net Profit Margin วิธีคํานวณทําได�ดังน้ี

Net Profit Margin =
กําไรสุทธิ

รายได�
X 100
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ดัชนีน้ีจะอธิบายว�า ใน 1 หน�วยของรายได�ที่บริษัทหามาได� พอหัก

ต�นทุนและค�าใช�จ�ายต�างๆ แล�วเหลือเป�นกําไรกี่เปอร�เซนต� โดยหลักแล�วเรา

คงอยากเห็นดัชนีน้ีมีค�ามากๆ คุณเทพบอกว�าจากประสบการณ�บริษัทที่เป�น

เป�าหมาย ถ�าทํา Net Profit Margin ได�อยู�ระหว�าง 4-7% ก็ถือว�าดีแล�ว

ใครทําได�เกินกว�าน้ีก็ถือว�าเก�ง แต�ก็มักจะมีคู�แข�งเข�ามาท�าชิงอยู�เสมอ การรักษา

ให�มี Net Profit Margin สูงอยู�เสมอจึงเป�นเร่ืองที่ต�องมีฝ�มือมากๆ ทั้งในเร่ือง

การตลาดและการควบคุมค�าใช�จ�าย       

ในด�าน ROA คํานวณได�ดังน้ี

ROA =
กําไรสุทธิ

สินทรัพย�
X 100

ดัชนีน้ีมองกําไรโดยเปรียบเทียบกับสินทรัพย� อธิบายได�ว�า สินทรัพย�ที่

บรษัิทลงทนุ 1 บาทจะสร�างกาํไรสทุธิได�กีบ่าท เป�นการวิเคราะห�ถงึประสิทธภิาพ

การใช�สินทรัพย�ไปในการสร�างกําไร เพราะนักลงทุนบางคนมองแต�กําไร ไม�ได�

มองว�าบางบรษิทักไ็ปขยายสินทรัพย�มากข้ึน แต�ความคุ�มค�าในการสร�างเป�นกําไร

อาจทําได�ไม�ดีก็ได� โดยหลักการเราคงอยากเห็นดัชนีน้ีมีค�าสูง คุณเทพบอกว�า

บริษัทใดทํา ROA ได�ถึง 10% ก็ถือว�าดีมาก

ในด�าน ROE คํานวณได�ดังน้ี

ROE =
กําไรสุทธิ

ส�วนของผู�ถือหุ�น
X 100

ดัชนีน้ีมองในฐานะผู�ถือหุ�นที่ให�เงินแก�บริษัทไปลงทุนแล�วเอาไปสร�าง

ให�เกิดกําไรได�กี่บาท ดัชนีน้ีจึงเป�นการวัดคุณภาพของกําไรในสายตาของ

นักลงทนุท่ีเข�าไปซือ้หุ�น ซึง่ถ�ามีค�าสูงโอกาสทีนั่กลงทนุจะได�รับผลตอบแทนจาก

ส�วนแบ�งของกําไรเป�นเงินป�นผลก็จะมีสูงขึ้น ในความเห็นของคุณเทพ ถ�าบริษัท

ใดทํา ROE ได� 15% ข้ึนไปก็ถือว�าอยู�ในข้ันดีแล�ว
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โดยสรุปแล�วถ�าอยากรู�ว�า บริษัทใดมีคุณภาพของกําไรว�าดีหรือไม�

ลองติดตามดูค�า Net Profit Margin, ROA และ ROE ซึ่งย่ิงมีค�าสูงก็ย่ิงดี

การเชื่อมโยงของดัชนี
วัดความสามารถในการทํากําไร

ถ�าเรานําดัชนี  ROE มาต้ังต�นแล�วเร่ิมกระจายใหม� จะได�ว�า

ROE =
กําไรสุทธิ

รายได�
X

รายได�

สินทรัพย�
X

สินทรัพย�

ส�วนของผู�ถือหุ�น

จะสามารถเจาะลึกเพ่ิมเติมให�เห็นเลยว�า การท่ีบริษัทจะมี ROE สูงๆ

ข้ึนอยู�กับว�า  

■  มีกาํไรสทุธิ/รายได� หรือ Net Profit Margin สูงหรือไม� ค�าน้ีสูงแสดงว�า

บริษัทดําเนินงานอย�างดี มีการควบคุมค�าใช�จ�าย ทําให�ธุรกิจมีกําไร

■  องค�ประกอบที่สอง คือ รายได�/สินทรัพย� ซึ่งเราเรียกว�า Asset 

Turnover คือ ดูการหมุนของสินทรัพย�เพ่ือให�เกิดยอดขาย ย่ิงมากย่ิง

สะท�อนประสิทธิภาพของสินทรัพย�ของกิจการในการสร�างรายได�

■  องค�ประกอบที่สาม คือ สินทรัพย�/ส�วนของผู �ถือหุ �น ตามหลัก

คณิตศาสตร�แล�ว ย่ิงอัตราส�วนน้ีมีค�ามากก็ย่ิงทําให� ROE มาก เพราะ

สูตรเป�นผลคูณกันอยู� อตัราส�วนน้ีเรียกว�า Equity Turnover ซึง่อธบิาย

ได�ว�าเงินท่ีลงทุนในสินทรัพย�ต�องพึ่งเงินจากผู�ถือหุ�นแค�ไหน ถ�าค�า

ของ Equity Turnover สูง แสดงว�าพ่ึงเงินจากผู�ถือหุ�นน�อย (โดยนัย

คือ ไปพึ่งเงินทุนจากเจ�าหน้ี) การดําเนินงานท่ีไม�ต�องพึ่งเงินจาก

เจ�าของไม�ต�องเพ่ิมทุนบ�อยๆ เป�นความสามารถชนิดหน่ึง เพราะ

เอาเงินจากภายนอกมาทําธุรกิจเม่ือหักคืนเงินต�นและดอกเบ้ียแล�ว

จะทาํให�ยังเหลือกาํไรแบ�งมาให�ผู�ถอืหุ�นโดยไม�ต�องลงทนุอกี ค�า ROE

กจ็ะสูงขึน้ อย�างไรก็ดี ต�องคอยดแูลไม�ให�เงินจากเจ�าหน้ีสูงมากเกินไป 

เพราะแม�จะดีต�อ ROE แต�อาจทําให�ความเส่ียงทางการเงินสูงเกินไป

จากการมีภาระหน้ีสินสูงมากก็เป�นได�
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ดูการเติบโตของกําไร    
นอกจากการดูดัชนีวัดความสามารถในการทํากําไรแล�ว คุณเทพยัง

แนะนําให�ดูในประเด็น “การเติบโตของกําไร” ด�วย เวลาเราพูดถึงอัตราการ

เติบโต (Growth Rate) จากช�วงเวลาหน่ึงไปยังอีกช�วงเวลาหน่ึง ลักษณะเช�นน้ี

ได�สะท�อนถงึประสทิธภิาพในการดําเนินงานอีกด�วย เราจะหยิบข�อมลูสําคัญ เช�น 

สินทรัพย� ยอดขาย ส�วนของผู�ถือหุ�น กําไรสุทธิและกําไรสุทธิต�อหุ�น มาดูอัตรา

การเติบโตหลายๆ ป�      

แม�ว�าเราจะสนใจอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิต�อหุ�น (Earnings Per 

Share : EPS) แต�เราสามารถวิจารณ�ได�ว�า กําไรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากอะไร มาจาก

การเติบโตของยอดขายทีเ่ร็วมากในช�วงน้ี ขณะท่ีการเติบโตของสนิทรัพย�ช�ากว�า

เป�นตัวอย�างแสดงถึงฝ�มือในการบริหารแบบหน่ึง เป�นต�น 

บริษัทที่มีลักษณะการดําเนินงานท่ีแข็งแกร�ง มี EPS เติบโตต�อเน่ือง และ

ถ�าวิเคราะห�ไปข�างหน�าด�วยว�าจะดีอย�างน้ีต�อไป ราคาหุ�นในอนาคตก็มีโอกาส

จะเพ่ิมข้ึน ใครท่ีเห็นหุ�นลักษณะน้ีแต�เน่ินๆ กมี็โอกาสสร�างกําไรได�ดีในระยะยาว

ยุทธศาสตรหุนหานทองคํา
บริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถจะเป�นหุ�นห�านทองคําได�นอกจากจะมี

คุณสมบัติ 9 ประการ ตามท่ีได�เคยกล�าวถึงไปแล�วน้ัน คุณเทพให�ความสําคัญ

แก� CEO ผู�เป�นแม�ทัพของบริษัทเป�นอย�างมาก ในการดําเนินธุรกิจเข�าสู�สมรภูมิ

การค�า ในตอนน้ีจะได�สรุปและตคีวามจากหนังสือ “ยุทธศาสตร�หุ�นห�านทองคาํ” 

กันในประเด็นน้ี
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รูจักสภาสงครามหุน

คุณเทพเปรียบเปรยไว�ว�าการลงทุนในหุ�นเปรียบเหมือนเข�าสู�สงคราม

ซึง่จะมสีนามรบ 2 สนาม ได�แก� “สนามรบบนกระดานหุ�น” ทีช่�วงชิงกนัซ้ือขายหุ�น 

จนราคาข้ึนๆ ลงๆ อย�างที่เห็น กับ “สนามรบทางการค�าของบริษัทเจ�าของหุ�น”

ซึ่งต�องไปสู�รบเพ่ือขายสินค�า และ/หรือ บริการ ของตนเองให�ชนะกับคู�แข�ง

คุณเทพมองว�า มูลค�าหรือราคาของหุ�นจะข้ึนอยู�กับสนามรบการค�าเป�นหลัก

ซึง่ในระยะยาวก็จะไปส�งผลต�อราคาบนกระดานหุ�นด�วย ส�วนสนามรบบนกระดาน

หุ�นราคาถูกกระทบตลอดเวลาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว คณุเทพแนะนําให�เรา

ให�ความสําคัญกบั “ผลบนสนามรบทางการค�า” มากกว�าการดู “ผลบนกระดาน

หุ�น” โดยให�มองว�าหุ�นแต�ละตัวเปรียบเสมือนกองทัพๆ หน่ึง ซึ่งมีหน�าท่ีหลัก

ในการยึดและขยายดินแดนทางการตลาด

ทัง้น้ี ตัว CEO คอื แม�ทพัใหญ� ทีมี่หน�าท่ีต�องรายงานผลต�อคณะกรรมการ

บรษิทั ซึง่เปรยีบเหมือนเป�นสภาสงคราม และผู�ถอืหุ�นก็คอื ผู�มีสิทธเิลือกสมาชิก

สภาสงคราม โดยที่สภาสงครามต�องร�วมรับผิดชอบกับแม�ทัพใหญ�ด�วย เช�น 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทาํหน�าท่ีคมุกฎไม�ให�มีการนําเงิน

กองทัพไปใช�ส�วนตัว คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ทําหน�าท่ี

กาํหนดแนวทางและวิธกีารในการทําสงคราม ทางบรษิทัมกีารต้ังคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค�าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) 

เพ่ือช�วยกันหาคนเก�งๆ มาเสริมทพั และกําหนดหลักเกณฑ�ปนูบาํเหน็จ นักลงทนุ

ต�องคอยวเิคราะห�ว�า หุ�นตัวไหนท่ีมีสภาสงครามดี มีแม�ทพัเก�ง เราจะม่ันใจมากข้ึน

ที่จะเข�าไปซื้อ โดยเฉพาะตอนท่ีราคาถูกๆ กว�ามูลค�าจริงๆ ของบริษัท

รูจักหนาที่หลักของ CEO

เน่ืองจาก CEO และทีมบริหารมีความสําคัญมากในการนําทัพออกรบ 

ถ�ารบสําเร็จมูลค�าของหุ�นก็จะเพ่ิมสูงขึ้น คุณเทพเห็นว�า CEO ที่ดีควรจะรู�วงจร

กระบวนการสร�างมูลค�าหุ�น ซึ่งสรุปได�ดังน้ี



ตามรอยวิถีเซียนลงทุน

116

 

จากรูป CEO จะต�องเข�าใจว�า กระบวนการสร�างมูลค�าหุ�น เร่ิมต�นต้ังแต�

ผู�ถือหุ�นใส� ทุน เข�ามา จากน้ันคณะกรรมการจะเลือก CEO เพ่ือนํา ทุน ไปทํางาน

ให�เกิดผล CEO จะต�องตัดสินใจว�าจะนํา ทุน ไปลงทุนใน สินทรัพย� ใด และดูแล

การใช� สินทรัพย� ไปก�อให�เกิด รายได� ในขณะเดียวกันก็ต�องดูแลต�นทุนและ

ค�าใช�จ�ายต�างๆ ไม�ให�สูงเกินไป และมีกําไรอย�างสม่ําเสมอ และจะต�องอยู�ให�ได�

ในทุกๆ ป� ไม�ว�าจะเผชิญกบัความร�ายแรงของเศรษฐกจิในบางป�กต็าม เราต�องการ

CEO ที่เก�งแบบนี้

การไปลงทุนเพ่ือค�นหาหุ�นห�านทองคํา จึงต�องรู�จัก CEO ด�วย คุณเทพ

อธบิายว�า “CEO คอื บคุคลทีผู่�ถอืหุ�นทัง้น�อยใหญ�ฝากอนาคตไว� ผู�ถอืหุ�นทีต่ดัสินใจ

ซ้ือหุ�นของบริษัทที่ CEO เป�นผู�นํา เพราะมีความต�องการได�รับผลตอบแทนที่

สงูขึน้ จากเงนิออมทีไ่ด�เพยีรสะสมไว� อดเปรีย้วไว�กนิหวานอย�างอดทน หนทาง

เดียวที ่CEO จะทาํให�ผู�ถอืหุ�นไม�ผดิหวัง ต�องการทุ�มเทชวีติและจติใจให�กบับรษัิท

ที่ดูแลอยู� ไม�วอกแวก ไม�สนใจอย�างอื่นให�เสียสมาธิ” (จากหนังสือยุทธศาสตร�

หุ�นห�านทองคํา, 2550, หน�า 173)

คุณสมบัติของ CEO ท่ีเกงและดี

คุณเทพมองว�าจากประสบการณ�ที่ได�พบกับ CEO ที่เก�งและดีของบริษัท

จดทะเบียน พบว�ามีคุณสมบัติคล�ายๆ กันอย�างน้ี 
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■  เข�าใจถึงหลักการสร�างมูลค�ากิจการ

■  มีวิสัยทัศน�       

■ เก�งในเร่ืองการเลือกใช�คน และมอบหมายงาน

■ เข�าใจความต�องการที่เปล่ียนไปของตลาดและลูกค�า

■  ทํางานอย�างมุ�งม่ัน ทําในส่ิงที่รู�ว�ามีจุดแข็ง

■  สนใจการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการลดต�นทุน  

โอกาสที่เราจะรู�จัก CEO อาจผ�านจากการศึกษาประวัติ ประสบการณ�

ผลการบริหารงานท่ีผ�านมา การแสดงความเห็นผ�านเวทีสัมมนา การเข�าฟ�งข�อมลู

ผ�านงานวัน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย�ฯ เป�ดโอกาสให�นักลงทุน

ได�ซักถามผู�บริหาร หรือได�พบเม่ือมีโอกาสเย่ียมชมกิจการ ที่จริงผมคิดว�า

การประเมินควรครอบคลุมไปถงึทมีงานบริหารด�านการผลิต การตลาด การเงิน

ของ CEO ด�วย

ที่จริงแล�วก็ไม�ง�ายนักที่เราจะเห็นข�อมูลทุกด�านอย�างละเอียดของ CEO 

และผู�บริหาร เพราะข�อมูลทุกอย�างไม�ได�ถูกนํามาเป�ดเผยต�อสาธารณชน

เราคงประเมินได�ระดับหน่ึงผ�านฐานะการเงินในงบการเงิน การติดตามผลสําเร็จ

ทางการตลาด เป�นต�น อย�างไรก็ดีผมคิดว�าคุณเทพให�ความสําคัญกบัการประเมิน 

CEO และทีมบริหารผ�านคณะกรรมการบริษัทหรือสภาสงครามหุ�น บริษัทใด

มีคณะกรรมการบริษัทที่เข�มแข็ง เก�ง และดี ก็จะมีนโยบายและเกณฑ�ในการ

ประเมิน CEO เป�นกรอบให� CEO ไปปฏิบัติอย�างชัดเจนได�

คุณเทพอธิบายถึงหลักเกณฑ� หรือป�จจัยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะใช�

ประเมิน CEO ไว�ดังน้ี 

■  การวางแผนกลยุทธ� 

■  ความเป�นผู�นํา

■  ผลงานด�านการเงิน

■  การบริหารงานระบบต�างๆ

■  การพัฒนาผู�บริหาร และการสืบทอดตําแหน�ง

■  การดูแลพนักงาน

■  การส่ือสาร

■  ความสัมพันธ�กับคณะกรรมการ
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แนวคิด
ในการสรางความมั่งค่ังในระยะยาว

คุณเทพเสนอแนะว�าการท่ีจะทําให�เกิดความม่ังคั่งในระยะยาว มนุษย�

ทกุคนไม�ว�าจะเป�นมนุษย�เงินเดือนหรือผู�ประกอบการ จะรู�หลักการซ่ึงอธบิายได�

ด�วยรูปง�ายๆ ซึ่งคุณเทพเรียกว�า แบบจําลองสร�างความม่ังคั่ง ดังน้ี

ตามแบบจําลองน้ี คุณเทพอธิบายว�า ต�องเร่ิมต�นด�วยการรู�วิธี หาเงิน

จากการทํางาน ซึ่งอาจเป�นมนุษย�เงินเดือน หรือทําธุรกิจส�วนตัวก็ได�ตามความ

ถนัด แต�พอมีรายได�แล�วก็ทําให�มีเงินท่ีจะจับจ�ายใช�สอย ดังน้ันจึงต�องรู�วิธี 

ใช�เงิน หลักการท่ีควรยึดถือก็คือ ไม�ควรใช�จ�ายเกิน 90% ของรายได� เพ่ือให�

มีเงินเก็บออมอย�างน�อย 10% ของรายได�เสมอ ซึ่งจะต�องปฏิบัติอย�างมีวินัย

ไปตลอดชีวิตการทํางาน ซึ่งการทําแบบนี้ เรียกว�า เรารู�วิธี การเก็บเงิน จะทําให�

ฐานเงินออมของเราใหญ�ข้ึนเร่ือยๆ จึงจะมีโอกาสต�อยอดความม่ังคั่งได�มากข้ึน
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คุณเทพแนะนําให�แต�ละคนลองคิดว�า เรามีความสามารถพิเศษอะไร

เพ่ิมเติมที่จะหารายได�อีกหรือไม� คนเรามีเวลา 24 ช่ัวโมงเท�ากัน แต�บางคน

ใช�เวลาว�างในการหารายได�พิเศษเพ่ิมเติมได�อกี เช�น ทาํงานอดิเรกเพ่ือหารายได� 

การสอนพิเศษ ซึ่งเป�นการใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน� และยังช�วยผู�อื่นได�ด�วย 

รายได�พิเศษส�วนน้ี สามารถนําไปสะสมให�ยอดเงินออมสูงขึ้นได�

จากการเก็บออม คณุเทพยังแนะนําเพ่ิมเติมว�า เราต�องรู�จกัวิธทีีจ่ะให�เงิน

ไปหาเงิน ด�วยการนําไปลงทุนในสินทรัพย�การเงินชนิดต�างๆ เพ่ือให�ดอกผล

กลับมาอย�างสม่ําเสมอ ในหนังสือ “ยุทธศาสตร�หุ�นห�านทองคํา” ฉบับป� 2550 

หน�า 220 คณุเทพอธิบายว�า “ดอกผลทีไ่ด�รบัเป�นผลตอบแทนจากการลงทนุเป�น

รายได�สาํคญัในระยะยาว เพราะเป�นรายได�ทีไ่ด�มาโดยไม�ต�องใช�เวลาและแรงงาน 

คําถามคือ รายได�นี้ควรจะเอามาใช�จ�ายหรือไม� คําตอบคือ ได� ถ�ามีความจําเป�น 

แต�ถ�าไม�ต�องใช�นํากลับไปเก็บออม เงินที่นําไปลงทุนก็มีเพ่ิมมากขึ้น ที่วิเศษ

กว�านัน้กค็อื รายได�ดอกผลกเ็พิม่พูนขึน้อย�างไม�หยุดย้ัง เพราะกลไกของเงนิทาํเงนิ

เริ่มทํางานอย�างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น”  

วิธีการเหล�าน้ีถ�าเราทําได� เรียกว�า เรารู�วิธีการ ทําเงิน และสุดยอดของ

การทําเงินท่ีประสบความสําเร็จ ก็คือ

เม่ือเราสามารถทําให�รายได�จากดอกผลมากเกินการใช�จ�ายแล�ว กจ็ะถอืว�า

มีความม่ังคั่งอย�างแท�จริง เราไม�ได�พูดว�าต�องมีดอกผลมากๆ เพ่ือจะได�ใช�จ�าย

มากๆ ทุกคนต�องรู�ระดับความเพียงพอท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต ไม�เช�นน้ัน

ก็จะเป�นความโลภท่ีต�องการได�เม็ดเงินมากๆ อย�างไม�รู�จักจบสิ้น
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แผนการลงทุนแบบระยะยาว
ดวยหุนหานทองคํา

สําหรับการสร�างความม่ังคัง่ในระยะยาวด�วยหุ�นห�านทองคาํ คณุเทพสร�าง

แบบจําลองให�เรา ดังน้ี

ก�อนทีจ่ะสร�างพอร�ตหุ�นห�านทองคาํ คณุเทพอธิบายว�า ทกุคนควรเร่ิมต�น

จากการออมเงนิ ค�อยๆ สะสมให�ฐานเงินออมใหญ�ข้ึน ตามข�อ ➊ เม่ือมเีงินออม
พอสมควรแล�ว ก�อนจะนําไปลงทนุ ควรกันเงินไว�เผ่ือเหตุฉกุเฉนิในครอบครัว เช�น

เผ่ือการเจ็บป�วยของสมาชิกในครอบครัว ซ�อมบ�านเรือนจากภัยน้ําท�วม รวมท้ัง

สํารองการใช�จ�ายในช�วงเวลาหน่ึง ซึง่คณุเทพเสนอว�า ควรกันเงินเผ่ือเหตุฉกุเฉนิ

ในข�อ ➋ น้ีอย�างน�อย 12 เดือน ของค�าใช�จ�ายต�อเดือนหรือเก็บไว� 1 ป� เพ่ือใช�

เล้ียงดูตัวเองก็ได� เงินส�วนท่ีเหลือจึงเตรียมไว�เพ่ือลงทุนในส�วนท่ี ➌ โดยหลัก
กค็อื เตรียมเงินไว�ในบญัชไีว�เพ่ือลงทนุกับโบรกเกอร�ตาม 4.1 จากน้ันก็ค�นหาและ

เลือกลงทนุในหุ�นห�านทองคาํตาม 4.2 เม่ือห�านทองคาํจ�ายไข�ทองคาํเป�นเงินป�นผล

ตาม 4.3 กจ็ะนํากลับไปเป�นเงินลงทุน ซึง่จะวนกลับไปเป�นเงินตาม 4.1 เพ่ือให�เรา

ลงทุนในหุ�นห�านทองคําต�อใน 4.2

1

4.3

3

4.24.12
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ลูกศรที่ว่ิงกลับไปมาระหว�าง 4.1 และ 4.2 เกิดข้ึนเน่ืองจากระหว�างทาง

ของการลงทุน ถ�าเราเห็นว�าราคาหุ�นห�านทองคําสูงขึ้นกว�าราคาท่ีเราซ้ือไว�มาก

แล�ว คุณเทพแนะนําให�เราขายออกบางส�วนเพ่ือทํากําไร ทําให�หุ�นห�านทองคํา

ที่เหลือในพอร�ตมีต�นทุนลดลง ซึ่งจะช�วยให�มีเบาะรองรับ (Margin of Safety)

ถ�าเกิดราคาหุ�นห�านทองคําในอนาคตลดลง เราก็ไม�ต�องตกใจมาก เพราะต�นทุน

ของเราถูกดึงให�ต่ําลงไปแล�ว ขณะเดียวกัน รายได�จากการขายหุ�นไปบางส�วน

ก็นําไปลงทุนในหุ�นห�านทองคําตัวอ่ืนๆ ได�

กลยุทธการลดตนทุนหุน
ในพอรตหุนหานทองคํา

กลยุทธ�น้ีในหนังสืออีกเล�มของคุณเทพ คือ “กลยุทธ�หุ�นห�านทองคํา”

เรียกว�า “การตกแต�งสวน” ซึง่ผมคิดว�าก็เข�าท�าดี ผมนึกถงึพอร�ตการลงทุนต้ังต�น

ในหุ�นห�านทองคํา เหมือนกับเราปลูกสวนดอกไม� พอเวลาผ�านไปสวนดอกไม�

บานสะพร่ังทั้งสวน ซึ่งเปรียบได�กับราคาหุ�นท่ีสูงขึ้น เราอาจตัดดอกไม�ทั้งสวน

ไปขายก็ได� (เคลียร�พอร�ต) แต�คณุเทพแนะนําให�ตัดดอกไม�บางส�วน และเก็บไว�

บางส�วน ส�วนท่ีเก็บต�นทุนจะลดลง ผมลองคิดเป�นตัวอย�างดังน้ีครับ 

สมมติว�าเราเคยซ้ือหุ�นห�านทองคําตัวหน่ึงมา 100 หุ�น ในราคาหุ�นละ

10 บาท ต�นทุนเป�น 1,000 บาท ต�อมาราคาหุ�นตัวน้ีสูงขึ้น 30% จาก 10 บาท 

เป�น 13 บาทต�อหุ�น มูลค�าพอร�ตของเราก็จะกลายเป�น 1,300 บาท ถ�าเรานําหุ�นน้ี

ออกขายคร่ึงหน่ึง คือ 50 หุ�น คําถามคือ หุ�นท่ีเหลือนี้ต�นทุนเท�าไหร� แม�ต�นทุน

ที่ซื้อมาเท�ากับ 500 บาท แต�ต�นทุนท่ีแท�จริง =( 500-150) / 50 = 350 / 50 

เท�ากับ 7 บาทต�อหุ�น เพราะ 50 หุ�นท่ีขายไปแล�ว ได�เงิน 650 บาท แบ�งเป�น

เงินต�น 500 บาท และกําไรส�วนเกิน 150 บาท กําไรส�วนเกินน้ี สามารถนําไป

ลดต�นทุนหุ�นท่ีเหลืออยู� ได�ต�นทุนหุ�นท่ีเหลือ 7 บาทต�อหุ�น ทําให�ช�องว�างของ

ราคาตลาด 13 บาทต�อหุ�น กับต�นทุน 7 บาทต�อหุ�น มีส�วนเผ่ือความปลอดภัย 

(Margin of Safety) 6 บาทต�อหุ�น จึงถือว�ามีเบาะรองรับไม�ต�องตกใจมากเวลา

หุ�นมีราคาตกลง โอกาสที่จะขาดทุนก็น�อยกว�าคนอ่ืน แต�ถ�าหุ�นห�านทองคําน้ี
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ยังดีอยู�ต�อไป ราคาสูงขึ้น โอกาสการทํากําไรของเราก็ยังมีอยู� และส�วนต�าง

กําไรก็มีโอกาสมากกว�าของคนอื่น นอกจากน้ี เม็ดเงิน 650 บาทที่ได�มาก�อน

ยังนําไปลงทุนสะสมหาหุ�นห�านทองคําตัวอ่ืนๆ เข�าพอร�ตเพ่ิมเติมได�ต�อไป

ลองศึกษาเพ่ิมเติมในหนังสือเล�มอื่นๆ ของคุณเทพในเร่ืองนี้ครับ ตัวอย�างเช�น 

ในหนังสือกลยุทธ�หุ�นห�านทองคาํมีการทําเป�นตารางเป�นตัวอย�างซ้ือเข�าขายออก

หุ�นห�านทองคําเพ่ือทําให�ต�นทุนเฉล่ียลดลงว�าทําอย�างไร ที่จริงผมคิดว�าถ�าเรา

รวมผลประโยชน�ของเงินป�นผลท่ีได�ระหว�างการถือครองเข�าไปด�วย ต�นทุน

ที่แท�จริงก็จะลดต่ําลงได�อีก

วิธีการบริหารพอร�ตหุ�นห�านทองคําของคุณเทพน้ันเช่ือว�า ต�องถือหุ�น

ค�อนข�างระยะยาว การเห็นราคาว่ิงขึน้ตามตัวอย�างทีผ่มสมมติข้ึน 30% แม�มีโอกาส

จะเห็นได�ในระยะส้ัน (ไม�กี่วัน หรือไม�กี่เดือน) แต�ก็มาจากป�จจัยทางจิตวิทยา

เท�าน้ัน ถ�าจะให�แน�ใจต�องดูจากป�จจัยพ้ืนฐาน แม�จะใช�เวลาเป�นป� แต�ถ�าราคา

ที่ข้ึนมาจากป�จจัยพ้ืนฐานท่ีดีจริง เราก็ทํากําไรได�เหมือนกัน คือ ต�องให�โอกาส

บริษัทที่เป�นหุ�นห�านทองคําทํางานพิสูจน�ฝ�มือตนเอง ซึ่งเราไม�ควรให�โอกาส

เพียงไม�กี่วัน หรือไม�กี่เดือนเท�าน้ัน การลงทุนแบบนี้ทําให�เราไม�ต�องตื่นเต�น

กับราคาตลาดของหุ�นท่ีเคล่ือนไหวไปมาในทุกๆ วันมากนัก ไม�ต�องกังวลมาก

ว�าจะอ�านกราฟราคาไม�ได� แถมไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายให�โบรกเกอร�มากเกินไป

ในการซ้ือๆ ขายๆ หุ�น 

ผมอยากท้ิงท�ายด�วยการขอบพระคุณ คุณเทพ รุ�งธนาภิรมย� ในฐานะ

ทีเ่ป�นผู�หน่ึงทีบ่กุเบกิกลยุทธ�การลงทุนในหุ�นแบบระยะยาว และถ�ายทอดความรู�

ในเชิงปฏบิติัให�ง�ายต�อความเข�าใจแก�นักลงทนุชาวไทย ซึง่ถอืว�าจะมีส�วนสนับสนุน

ให�การลงทุนในตลาดหลักทรพัย�ฯ เกิดการขยายตัว และมีเสถียรภาพในระยะยาว 

ผมหวังว�าองค�ความรู�ของคณุเทพน้ีจะช�วยสร�างแรงบนัดาลใจให�กบัผู�ทีช่อบสไตล�

การลงทุนน้ี ใช�การลงทุนในตลาดหลักทรพัย�ฯ เพ่ือสร�างความม่ันคงทางการเงิน

ให�กับตนเองในระยะยาวได� ขอให�ท�านนักลงทุนทุกท�านโชคดีครับ








