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การเรียนรูกลยุท ธและสไตลการลงทุนของนักลงทุนที่ประสบความสํา เร็จมาแลวเปนเรื่องที่จะชว ยใหเราได
ตัวอยางของแนวคิดและวิธีการลงทุนในรูปแบบตางๆ ซึ่งเราก็จะสามารถเลือกตามแบบที่เหมาะกับสไตลของเรา ในวันนี้
ผมขอพูดถึง “การลงทุนแบบดันโด” ซึ่งสรุปรวบยอดความรูมาจากหนังสือ The Dhandho Investor เขียนโดยโมนิช
พาไบร แปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยคุณพรชัย รัตนนนทชัยสุข จัดพิมพโดยสํานักพิมพวิสดอมเวิรค เพรส หนังสือ
เลมนี้แปลชื่อการลงทุนแบบดันโดวา “กลยุทธการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ําแตใหผลตอบแทนสูง” แนวคิดของ
กลยุทธน้ีสะกิดใจผมในฐานะนักการเงินที่ถูกพร่ําสอนมาตลอดวา “ถาความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
ก็จะต่ําดวย( Low Risk Low Expected Return )” แตถามีวิธีการลงทุนที่ทําใหความเสี่ยงต่ําแตอัตราผลตอบแทนสูงดวย
วิธีการนี้ก็นาสนใจไมใชนอย
โมนิช พาไบร เปนนักธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย ซึ่งคลุกคลีกับธุรกิจดาน IT มากอนเขากอตั้ง
Transtech Inc ซึ่งเปนบริษัทใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบ IT ขึ้นในป ค.ศ. 1991 ดวยเงินลงทุนตนเองเพียง 30,000 ดอลลาร
และจากหนี้บัตรเครดิต 70,000 ดอลลาร เขาพัฒนาธุรกิจของบริษัทจนเติบโตและขายบริษัทออกไปในป ค.ศ. 2000 ใหแก
Kurt Salmon Associates ในราคาประมาณ 20 ลานดอลลาร ปจจุบันเขาเปนหุนสวนผูจัดการของ Pabrai Investment
Funds ซึ่งเปนธุรกิจดานการลงทุนที่ไดกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1999 ดวยความที่เปนคนเชื้อสายอินเดียซึ่งเกงกาจดานการ
ทําธุรกิจไมแพใคร โมนิช พาไบร ไดสังเกตและรวบรวมเคล็ดลับของนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียที่มาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะกลุมตระกูล พาเทล ซึ่งมาจากรัฐกุจราช ประเทศอินเดีย ที่ครอบครองธุรกิจโมเต็ลกวาครึ่งในสหรัฐฯ ในปจจุบัน
ทั้งๆ ที่กลุมคนเหลานี้เพิ่งอพยพเขามาตั้งรกรากในสหรัฐฯ เมื่อทศวรรษ 1970 ที่ผานมานี้เอง โมนิช พาไบร ไดสังเกตแนวคิด
และเคล็ดลับการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จของคนกลุมนี้ซึ่งสามารถประยุกตใชกับการลงทุนในหุนได โดยตั้งชื่อวา
การลงทุนแบบดันโด
“ดันโด” (Dhandho) เปนคําจากภาษากุจาราตี โดย “Dhan” มาจากคําวา “Dhana” หรือ ธนา ซึ่งหมายถึง “เงิน
หรือความมั่งคั่ง” และ “Dhando” แปลไดวา “ความพยายามสรางความมั่งคั่ง” เมื่อศึกษาไปเรื่อยๆ แนวคิดดันโดจะ
เกี่ยวของกับการพยายามขยายผลตอบแทนใหสูงสุด ขณะที่จํากัดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ําสุด ผูเขียน (โดยผูแปล)
สรุปแนวคิดใหเปนภาษาชาวบานเขาใจแนวคิดแบบดันโดอยางงายๆ วา “ออกหัว ผมไดเงิน ออกกอย ผมเสียเงิน
นิดหนอย”
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ลักษณะเดนของวิถีแหงดันโด
โมนิช พาไบร หยิบยกเอากรณีศึกษาของ ปาปา พาเทล ผูอพยพเชื้อสายอินเดียที่พาครอบครัวหนีตายมาจาก
ยูกันดาของจอมเผด็จการ อีดี้ อามิน ในชวงทศวรรษ 1970 และตองดิ้นรนทํางานอยางหนักในการเปนลูกจางรานขายของ
ชําเพื่อใหครอบครัวอยูรอด ในทศวรรษ 1970 นี้เองเกิดวิกฤตราคาน้ํามันที่สูงขึ้นหรือเรียกวา Oil Shock ครั้งแรกของโลก
สงผลใหเกิดเศรษฐกิจตกต่ําทั่วไปของโลกรวมทั้งสหรัฐฯดวย ผลดังกลาวกระทบตอธุรกิจโมเต็ลที่จัดอยูในกลุมการใชจาย
ที่ไมจําเปน แมผูคนจะจําเปนตองเดินทางแตความตองการที่จะเขาพักก็ลดลงไปอยางมากสิ่งที่ตามมาก็คือ ปญหาหนี้เสีย
ในธุรกิจโมเต็ลของธนาคารพาณิชยเริ่มสูงขึ้น ธนาคารบางแหงยึดโมเต็ลมาประกาศขายทอดตลาด ในราคาถูก ปาปา
พาเทล เห็นโอกาสนี้เขาเขาซื้อโมเต็ลเล็กๆ ขนาด 20 หอง โดยรวบรวมเงินของตนและญาติมาไดเพียง 5,000 ดอลลารและ
ขอกูโดยค้ําประกันสวนตัวในอัตราสูงถึงประมาณ 90% ของราคาขาย ซึ่งธนาคารก็ตองยอม เพราะไมเชนนั้นก็ตองแบก
ภาระหนี้เสียตอไป เขาและครอบครัวบริหารและพักอาศัยอยูในโมเต็ลนี้ดวยทําใหประหยัดคาใชจายไปได นอกจากนี้
จุดเดนของการควบคุมตนทุนใหต่ําที่สุดโดยทํางานเองทุกอยาง รวมทั้งลดราคาหองพักใหต่ําลงมาไดใหมากที่สุดทําให
โมเต็ลของ ปาปา พาเทล สามารถอยูรอดมาไดภายใตภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ในตอนที่ ปาปา พาเทล ตัดสินใจวาจะลงทุนในโมเต็ลนี้ สังเกตไดวาเขากําหนดหลักการสําคัญๆ ไวดังนี้
1. ธุรกิ จนี้เปนธุรกิ จที่ดําเนินงานอยูแ ลว ไมผัน ผวน มีประวัติการสรางกําไรและกระแสเงินสดมายาวนาน
ลักษณะธุรกิจไมซับซอน ถาควบคุมตนทุนต่ําไดจะไดเปรียบเชิงแขงขัน
2. แมวา ในขณะนั้น ภาวะเศรษฐกิจ จะตกต่ํา แตถ า ในอนาคตภาวะเศรษฐกิจ ดีขึ้น จะส งผลดี ตอ กํา ไรและ
ผลตอบแทนสูงมาก ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไปภายใตการควบคุมตนทุนใหต่ําถึงขีดสุด (ซึ่งครอบครัวนี้
ทํา ไดแ น) ธุรกิ จนี้ก็จ ะยั ง คงใหกํา ไร แตถา โชครายเศรษฐกิจตกต่ํา มากที่สุด (ซึ่ง ความนา จะเปน ไมสูง )
ผลประกอบการย่ําแย ชําระหนี้ไมไดธนาคารเขามายึดทรัพยสิน ก็ยึดไดแตโรงแรม ตัวเขาเองไมมีทรัพยสิน
ใด อยางมากเขาก็กลับไปทํางานเปนลูกจางรานขายของชําแลวคอยๆ ผอนหนี้สวนที่เหลือตอไป หลักการ
ในขอ 2 นี้ เปนที่มีของแนวคิดวา “ออกหัวไดเงิน ออกกอยผมเสียเงินนิดหนอย” และรูอยูแลววาโอกาส
ออกกอยมีนอยกวาทําให ปาปา พาเทล สามารถมีโอกาสขยายผลตอบแทนจากการลงทุนไดจากมากถึง
นอย ในขณะที่ควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนไดไมวาภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนมากนอยก็ตาม นักการเงิน
มองวาความผันผวน (ของเหตุการณ) คือ ความเสี่ยง จึงระบุวา High Risk High Return แตในมุมมองของ
ปาปา พาเทลแลว แมวาสภาวะการณจะผันผวน แตถาควบคุมความเสี่ยงในการจัดการใหอยูในระดับต่ําได
โอกาสที่จะไดอัตราผลตอบแทนสูงก็ยอมมีความเปนไปได
บางคนอาจคิดวา ปาปา พาเทล อาศัยเหตุการณ Oil Shock ในยุคทศวรรษ 1970 ซึ่งเปนเหตุการณพิเศษและ
อาจไมเหมือนยุคอื่น และวิถีแหงดันโด นี้จะประยุกตใชไดกับชวงเวลาอื่นหรือไม ผูเขียนไดยกกรณีศึกษาอื่นๆ ในชวงเวลา
อื่นๆ เพื่อยืนยันกฎของดันโด
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• กรณีศึกษาของ มณีลาล ชอธุรี
นักธุรกิจอเมริกันเชื้อสายอินเดียที่ลงทุนในธุรกิจโมเต็ลเชนกัน แตมณีลาล อดีตนักบัญชีจากอินเดีย เขามา
ตั้ ง รกรากในสหรั ฐ ฯ ในป 1991 มานี้ เ อง โดยเริ่ ม ต น การทํ า งานหนั ก ในป ม น้ํ า มั น และเป น นั ก บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต
แหลงจายไฟสําหรับคอมพิวเตอร เขาเก็บออมเงินทุนแตไมมากพอที่จะลงทุนในธุรกิจโมเต็ล จังหวะของมณีลาลมาถึงเมื่อ
เกิดเหตุการณ 9-11 ทําใหภาวะการทองเที่ยวเกิดภาวะชะงักงันคลายกับในชวงทศวรรษ 1970 มณีลาลใชโอกาสนี้เขาซื้อ
ธุรกิจโมเต็ลในราคาถูกทันที เขาใชแบบจําลองธุรกิจคลายกับ ปาปา พาเทล วิถีแหงดันโดเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จากแนวคิด
ที่มองธุรกิจที่ดําเนินงานอยูแลวธุรกิจไมซับซอน ออกหัวผมไดเงิน ออกกอยผมเสียเงินนิดหนอย และที่เพิ่มเติมทั้งจากกรณี
ของปาปา พาเทลและมณีลาล ก็คือเดิมพันนอยอยาง เดิมพันหนักๆ ไมเดิมพันบอย
• กรณีศึกษาของ ลักษมี มิตทาล
ลักษมี มิตทาล เจาพอธุรกิจเหล็กเชื้อสายอินเดียที่รวยอันดับ 3 ของโลก รองจาก บิล เกตสและวอรเรน
บัพเฟตต เทานั้น มิตทาลเปนเจาของธุรกิจเหล็กที่เขาสรางและควบรวมมาเกือบทั่วโลกการเขาเทคโอเวอรบริษัทเหล็ก
ในหลายๆ ประเทศ เขาไดของราคาถูกที่กําลังแย ซื้อแลวเขาก็นํามาบริหารใหเกิดประสิทธิภาพในบางกรณีที่เขาไปชวย
ธุรกิจเหล็กของบางประเทศ เชน Karmet Steel Works ของคาซัคสถาน เขาชวยรักษาคนงานและธุรกิจของเมืองนี้เอาไว
มิตทาลไดรับความเคารพศรัทธาเปนอยางมาก เสนทางความมั่งคั่งของมิตทาลอยูบนการวิพากยวิจารณของนักวิเคราะห
ที่มองวาธุรกิจเหล็กเปนอุตสาหกรรมที่แยเพราะควบคุมราคาขายไมได ตองใชเงินลงทุนสูง เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ําจึงมี
ธุรกิจเหล็กที่ลมละลายจํานวนมาก แตมิตทาลมองไมเหมือนคนอื่น เขาคอยจังหวะในการเขาซื้อในราคาถูกและนํามา
บริหารใหดีตนทุนต่ํา ทําใหเขายืนหยัดอยูได นี่ก็เขาขายการลงทุนตามแนวคิดแหงวิถีดันโดเหมือนกัน ซึ่งสามารถใชไดกับ
ธุรกิจเหล็กซึ่งเปนธุรกิจตองตอสูอยางมาก ลักษณะธุรกิจก็ไมไดเติบโตอยางกาวกระโดด มิตทาลตองวายทวนน้ําดวยซ้ํา
แตเขาก็สามารถรวยเปนอันดับ 3 ของโลก
• กรณีศึกษาของ ริชารด แบรนสัน
วิถีแหงดันโด ไมใชใชไดผลเฉพาะคนเชื้อสายอินเดียเทานั้น มันถูกยืนยันวาใชไดทั่วไป กรณีของริชารด
แบรนสัน ผูกอตั้งสายการบิน Virgin Atlantic ก็เริ่มตนธุรกิจสายการบินโดยใชเงินลงทุนนอยมากและควบคุมใหความเสี่ยง
ต่ําได ทั้งๆ ที่ไมมีประสบการณดานธุรกิจการบินเลย รูแตธุรกิจเกี่ยวกับการแตงเพลงคายเพลง เขาเห็นชองวางการทํา
สายการบินตนทุนต่ํา โดยเชาเครื่องบินซึ่งจะเสียคาใชจายภายหลังจากบินไปแลว แตในขณะที่จะมีรายรับจากการจําหนาย
ตั๋วเขามากอน เขาไมจําเปนตองลงทุนซื้อเครื่องบิน เพราะเชาระยะสั้นจากโบอิ้งได นี่คือจุดเริ่มตนจนทําใหธุรกิจของ Virgin
ขยายตัวออกไปอยางมาก และถาสังเกตใหดีธุรกิจนี่ก็เปนสไตลวิถีแหงดันโดเชนกัน
สิ่งที่ผมประทับใจที่สุด ในฐานะของผูตีความและเอามาเขียนสรุปประเด็นสําคัญใหทานผูอานไดรับรูกันก็คือ
บางครั้งในการลงทุนเวลาที่เราเขาไปในตลาดที่มีความผันผวนมากๆ ซึ่งนักการเงินเรียกวามีความเสี่ยงสูงเราก็ตองการ
ผลตอบแทนมากๆ เพื่อชดเชยความเสี่ยง แตผมมักเห็นวาสิ่งที่เราตองการ เรามักจะไมไดและพบวาคนสวนใหญมักจะ
ขาดทุนภายใตตลาดที่มีความผันผวนและติดหุนทําใหมักจะพบวาเขาไปที่ High Risk แตไมเห็นจะได High Return จาก
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หุน สามัญ
ความรูวิถีดันโด ทําใหผมเห็นแนวคิดที่ตอยอดความรูเพิ่มเติมวาภายใตความผันผวนสูง ถาเราควบคุมความเสี่ยงใหต่ําได
ผลตอบแทนก็ยังมีโอกาสที่จะไดรับในอัตราที่เราพึงพอใจได วิธีทําเชนนี้ ชาวดันโดเรียกวา “ลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ต่ํา แตมีความไมแนนอนสูง” ในตอนตอไปผมจะนําแนวคิดแบบดันโด มาสรุปประเด็นสําคัญอีกครั้งและจะตีความดวย
วาจะนํามาใชในการลงทุนในหุนไดอยางไร
******************************************************************
ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org
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