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หุนสามญั 

“ตามรอยวิถีเซียนลงทนุ : การลงทุนแบบดันโด (1)” 
 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 

การเรียนรูกลยุทธและสไตลการลงทุนของนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมาแลวเปนเร่ืองที่จะชวยใหเราได

ตัวอยางของแนวคิดและวิธีการลงทุนในรูปแบบตางๆ ซึ่งเราก็จะสามารถเลือกตามแบบท่ีเหมาะกับสไตลของเรา ในวันนี้ 

ผมขอพูดถึง “การลงทุนแบบดันโด” ซึ่งสรุปรวบยอดความรูมาจากหนังสือ The Dhandho Investor เขียนโดยโมนิช 

พาไบร แปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยคุณพรชัย รัตนนนทชัยสุข จัดพิมพโดยสํานักพิมพวิสดอมเวิรค เพรส หนังสือ

เลมนี้แปลชื่อการลงทุนแบบดันโดวา “กลยุทธการลงทุนแบบมีความเส่ียงต่ําแตใหผลตอบแทนสูง” แนวคิดของ 

กลยุทธนี้สะกิดใจผมในฐานะนักการเงินที่ถูกพรํ่าสอนมาตลอดวา “ถาความเส่ียงต่ําผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 

ก็จะต่ําดวย( Low Risk Low Expected Return )” แตถามีวิธีการลงทุนที่ทําใหความเส่ียงตํ่าแตอัตราผลตอบแทนสูงดวย 

วิธีการนี้ก็นาสนใจไมใชนอย 

 โมนิช พาไบร เปนนักธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกันเช้ือสายอินเดีย ซึ่งคลุกคลีกับธุรกิจดาน IT มากอนเขากอต้ัง 

Transtech Inc ซึ่งเปนบริษัทใหคําปรึกษาเก่ียวกับระบบ IT ขึ้นในป ค.ศ. 1991 ดวยเงินลงทุนตนเองเพียง 30,000 ดอลลาร

และจากหน้ีบัตรเครดิต 70,000 ดอลลาร เขาพัฒนาธุรกิจของบริษัทจนเติบโตและขายบริษัทออกไปในป ค.ศ. 2000 ใหแก 

Kurt Salmon Associates ในราคาประมาณ 20 ลานดอลลาร ปจจุบันเขาเปนหุนสวนผูจัดการของ Pabrai Investment 

Funds ซึ่งเปนธุรกิจดานการลงทุนที่ไดกอต้ังมาต้ังแต ค.ศ. 1999 ดวยความท่ีเปนคนเช้ือสายอินเดียซ่ึงเกงกาจดานการ 

ทําธุรกิจไมแพใคร โมนิช พาไบร ไดสังเกตและรวบรวมเคล็ดลับของนักธุรกิจเช้ือสายอินเดียที่มาต้ังรกรากในสหรัฐอเมริกา 

โดยเฉพาะกลุมตระกูล พาเทล ซึ่งมาจากรัฐกุจราช ประเทศอินเดีย ที่ครอบครองธุรกิจโมเต็ลกวาคร่ึงในสหรัฐฯ ในปจจุบัน

ทั้งๆ ที่กลุมคนเหลานี้เพิ่งอพยพเขามาต้ังรกรากในสหรัฐฯ เม่ือทศวรรษ 1970 ที่ผานมาน้ีเอง โมนิช พาไบร ไดสังเกตแนวคิด

และเคล็ดลับการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จของคนกลุมนี้ซึ่งสามารถประยุกตใชกับการลงทุนในหุนได โดยต้ังชื่อวา 

การลงทุนแบบดันโด 

 “ดันโด” (Dhandho) เปนคําจากภาษากุจาราตี โดย “Dhan” มาจากคําวา “Dhana” หรือ ธนา ซึ่งหมายถึง “เงิน

หรือความมั่งค่ัง” และ “Dhando” แปลไดวา “ความพยายามสรางความมั่งค่ัง” เม่ือศึกษาไปเร่ือยๆ แนวคิดดันโดจะ

เก่ียวของกับการพยายามขยายผลตอบแทนใหสูงสุด ขณะที่จํากัดความเส่ียงใหอยูในระดับตํ่าสุด ผูเขียน (โดยผูแปล)  

สรุปแนวคิดใหเปนภาษาชาวบานเขาใจแนวคิดแบบดันโดอยางงายๆ วา “ออกหัว ผมไดเงิน ออกกอย ผมเสียเงิน 
นิดหนอย”  
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ลักษณะเดนของวิถีแหงดันโด 

โมนิช พาไบร หยิบยกเอากรณีศึกษาของ ปาปา พาเทล ผูอพยพเชื้อสายอินเดียที่พาครอบครัวหนีตายมาจาก 

ยูกันดาของจอมเผด็จการ อีด้ี อามิน ในชวงทศวรรษ 1970 และตองด้ินรนทํางานอยางหนักในการเปนลูกจางรานขายของ

ชําเพื่อใหครอบครัวอยูรอด ในทศวรรษ 1970 นี้เองเกิดวิกฤตราคานํ้ามันที่สูงขึ้นหรือเรียกวา Oil Shock คร้ังแรกของโลก 

สงผลใหเกิดเศรษฐกิจตกต่ําทั่วไปของโลกรวมท้ังสหรัฐฯดวย ผลดังกลาวกระทบตอธุรกิจโมเต็ลที่จัดอยูในกลุมการใชจาย 

ที่ไมจําเปน แมผูคนจะจําเปนตองเดินทางแตความตองการที่จะเขาพักก็ลดลงไปอยางมากส่ิงที่ตามมาก็คือ ปญหาหนี้เสีย

ในธุรกิจโมเต็ลของธนาคารพาณิชยเร่ิมสูงขึ้น ธนาคารบางแหงยึดโมเต็ลมาประกาศขายทอดตลาด ในราคาถูก ปาปา  

พาเทล เห็นโอกาสน้ีเขาเขาซ้ือโมเต็ลเล็กๆ ขนาด 20 หอง โดยรวบรวมเงินของตนและญาติมาไดเพียง 5,000 ดอลลารและ

ขอกูโดยค้ําประกันสวนตัวในอัตราสูงถึงประมาณ 90% ของราคาขาย ซึ่งธนาคารก็ตองยอม เพราะไมเชนนั้นก็ตองแบก

ภาระหนี้เสียตอไป เขาและครอบครัวบริหารและพักอาศัยอยูในโมเต็ลนี้ดวยทําใหประหยัดคาใชจายไปได นอกจากนี้

จุดเดนของการควบคุมตนทุนใหตํ่าที่สุดโดยทํางานเองทุกอยาง รวมท้ังลดราคาหองพักใหตํ่าลงมาไดใหมากที่สุดทําให 

โมเต็ลของ ปาปา พาเทล สามารถอยูรอดมาไดภายใตภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

ในตอนที่ ปาปา พาเทล ตัดสินใจวาจะลงทุนในโมเต็ลนี้ สังเกตไดวาเขากําหนดหลักการสําคัญๆ ไวดังนี้ 

1. ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ดําเนินงานอยูแลว ไมผันผวน มีประวัติการสรางกําไรและกระแสเงินสดมายาวนาน

ลักษณะธุรกิจไมซับซอน ถาควบคุมตนทุนตํ่าไดจะไดเปรียบเชิงแขงขัน 

2. แมวาในขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจจะตกตํ่า แตถาในอนาคตภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นจะสงผลดีตอกําไรและ

ผลตอบแทนสูงมาก ถาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไปภายใตการควบคุมตนทุนใหตํ่าถึงขีดสุด (ซึ่งครอบครัวนี้ 

ทําไดแน) ธุรกิจนี้ก็จะยังคงใหกําไร แตถาโชครายเศรษฐกิจตกตํ่ามากท่ีสุด (ซึ่งความนาจะเปนไมสูง)  

ผลประกอบการยํ่าแย ชําระหน้ีไมไดธนาคารเขามายึดทรัพยสิน ก็ยึดไดแตโรงแรม ตัวเขาเองไมมีทรัพยสิน

ใด อยางมากเขาก็กลับไปทํางานเปนลูกจางรานขายของชําแลวคอยๆ ผอนหนี้สวนที่เหลือตอไป หลักการ 

ในขอ 2 นี้ เปนที่มีของแนวคิดวา “ออกหัวไดเงิน ออกกอยผมเสียเงินนิดหนอย” และรูอยูแลววาโอกาส

ออกกอยมีนอยกวาทําให ปาปา พาเทล สามารถมีโอกาสขยายผลตอบแทนจากการลงทุนไดจากมากถึง

นอย ในขณะท่ีควบคุมความเส่ียงจากการลงทุนไดไมวาภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนมากนอยก็ตาม นักการเงิน

มองวาความผันผวน (ของเหตุการณ) คือ ความเส่ียง จึงระบุวา High Risk High Return แตในมุมมองของ 

ปาปา พาเทลแลว แมวาสภาวะการณจะผันผวน แตถาควบคุมความเส่ียงในการจัดการใหอยูในระดับตํ่าได 

โอกาสที่จะไดอัตราผลตอบแทนสูงก็ยอมมีความเปนไปได 

บางคนอาจคิดวา ปาปา พาเทล อาศัยเหตุการณ Oil Shock ในยุคทศวรรษ 1970 ซึ่งเปนเหตุการณพิเศษและ

อาจไมเหมือนยุคอื่น และวิถีแหงดันโด นี้จะประยุกตใชไดกับชวงเวลาอื่นหรือไม ผูเขียนไดยกกรณีศึกษาอื่นๆ ในชวงเวลา

อื่นๆ เพื่อยืนยันกฎของดันโด 
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• กรณีศึกษาของ มณีลาล ชอธุรี  

นักธุรกิจอเมริกันเช้ือสายอินเดียที่ลงทุนในธุรกิจโมเต็ลเชนกัน แตมณีลาล อดีตนักบัญชีจากอินเดีย เขามา

ต้ังรกรากในสหรัฐฯ ในป 1991 มานี้เอง โดยเร่ิมตนการทํางานหนักในปมน้ํามันและเปนนักบัญชีของบริษัทผูผลิต

แหลงจายไฟสําหรับคอมพิวเตอร เขาเก็บออมเงินทุนแตไมมากพอท่ีจะลงทุนในธุรกิจโมเต็ล จังหวะของมณีลาลมาถึงเม่ือ

เกิดเหตุการณ 9-11 ทําใหภาวะการทองเที่ยวเกิดภาวะชะงักงันคลายกับในชวงทศวรรษ 1970 มณีลาลใชโอกาสนี้เขาซ้ือ

ธุรกิจโมเต็ลในราคาถูกทันที เขาใชแบบจําลองธุรกิจคลายกับ ปาปา พาเทล วิถีแหงดันโดเร่ิมชัดเจนขึ้นเร่ือยๆ จากแนวคิด 

ที่มองธุรกิจที่ดําเนินงานอยูแลวธุรกิจไมซับซอน ออกหัวผมไดเงิน ออกกอยผมเสียเงินนิดหนอย และที่เพิ่มเติมทั้งจากกรณี

ของปาปา พาเทลและมณีลาล ก็คือเดิมพันนอยอยาง เดิมพันหนักๆ ไมเดิมพันบอย 

• กรณีศึกษาของ ลักษมี มิตทาล  

ลักษมี มิตทาล เจาพอธุรกิจเหล็กเช้ือสายอินเดียที่รวยอันดับ 3 ของโลก รองจาก บิล เกตสและวอรเรน 

บัพเฟตต เทานั้น มิตทาลเปนเจาของธุรกิจเหล็กที่เขาสรางและควบรวมมาเกือบทั่วโลกการเขาเทคโอเวอรบริษัทเหล็ก 

ในหลายๆ ประเทศ เขาไดของราคาถูกที่กําลังแย ซื้อแลวเขาก็นํามาบริหารใหเกิดประสิทธิภาพในบางกรณีที่เขาไปชวย

ธุรกิจเหล็กของบางประเทศ เชน Karmet Steel Works ของคาซัคสถาน เขาชวยรักษาคนงานและธุรกิจของเมืองนี้เอาไว  

มิตทาลไดรับความเคารพศรัทธาเปนอยางมาก เสนทางความม่ังค่ังของมิตทาลอยูบนการวิพากยวิจารณของนักวิเคราะห 

ที่มองวาธุรกิจเหล็กเปนอุตสาหกรรมที่แยเพราะควบคุมราคาขายไมได ตองใชเงินลงทุนสูง เม่ือภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าจึงมี

ธุรกิจเหล็กที่ลมละลายจํานวนมาก แตมิตทาลมองไมเหมือนคนอื่น เขาคอยจังหวะในการเขาซ้ือในราคาถูกและนํามา

บริหารใหดีตนทุนตํ่า ทําใหเขายืนหยัดอยูได นี่ก็เขาขายการลงทุนตามแนวคิดแหงวิถีดันโดเหมือนกัน ซึ่งสามารถใชไดกับ

ธุรกิจเหล็กซ่ึงเปนธุรกิจตองตอสูอยางมาก ลักษณะธุรกิจก็ไมไดเติบโตอยางกาวกระโดด มิตทาลตองวายทวนนํ้าดวยซํ้า 

แตเขาก็สามารถรวยเปนอันดับ 3 ของโลก 

• กรณีศึกษาของ ริชารด แบรนสัน 

วิถีแหงดันโด ไมใชใชไดผลเฉพาะคนเช้ือสายอินเดียเทานั้น มันถูกยืนยันวาใชไดทั่วไป กรณีของริชารด  

แบรนสัน ผูกอต้ังสายการบิน Virgin Atlantic ก็เร่ิมตนธุรกิจสายการบินโดยใชเงินลงทุนนอยมากและควบคุมใหความเส่ียง

ตํ่าได ทั้งๆ ที่ไมมีประสบการณดานธุรกิจการบินเลย รูแตธุรกิจเก่ียวกับการแตงเพลงคายเพลง เขาเห็นชองวางการทํา 

สายการบินตนทุนตํ่า โดยเชาเคร่ืองบินซึ่งจะเสียคาใชจายภายหลังจากบินไปแลว แตในขณะท่ีจะมีรายรับจากการจําหนาย

ต๋ัวเขามากอน เขาไมจําเปนตองลงทุนซื้อเคร่ืองบิน เพราะเชาระยะส้ันจากโบอิ้งได นี่คือจุดเร่ิมตนจนทําใหธุรกิจของ Virgin 

ขยายตัวออกไปอยางมาก และถาสังเกตใหดีธุรกิจนี่ก็เปนสไตลวิถีแหงดันโดเชนกัน 

ส่ิงที่ผมประทับใจท่ีสุด ในฐานะของผูตีความและเอามาเขียนสรุปประเด็นสําคัญใหทานผูอานไดรับรูกันก็คือ

บางคร้ังในการลงทุนเวลาท่ีเราเขาไปในตลาดที่มีความผันผวนมากๆ ซึ่งนักการเงินเรียกวามีความเส่ียงสูงเราก็ตองการ

ผลตอบแทนมากๆ เพื่อชดเชยความเส่ียง แตผมมักเห็นวาส่ิงที่เราตองการ เรามักจะไมไดและพบวาคนสวนใหญมักจะ

ขาดทุนภายใตตลาดที่มีความผันผวนและติดหุนทําใหมักจะพบวาเขาไปที่ High Risk แตไมเห็นจะได High Return จาก
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หุนสามญั 

ความรูวิถีดันโด ทําใหผมเห็นแนวคิดที่ตอยอดความรูเพิ่มเติมวาภายใตความผันผวนสูง ถาเราควบคุมความเส่ียงใหตํ่าได 

ผลตอบแทนก็ยังมีโอกาสที่จะไดรับในอัตราท่ีเราพึงพอใจได วิธีทําเชนนี้ ชาวดันโดเรียกวา “ลงทุนในธุรกิจที่มีความเส่ียง

ต่ํา แตมีความไมแนนอนสูง” ในตอนตอไปผมจะนําแนวคิดแบบดันโด มาสรุปประเด็นสําคัญอีกคร้ังและจะตีความดวย

วาจะนํามาใชในการลงทุนในหุนไดอยางไร 

 

 ****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


