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หุนสามญั 

“ตามรอยวิถีเซียนลงทนุ : การลงทุนแบบดันโด (2)” 
 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 

โมนิช พาไบร ผูเขียน “นักลงทุนดันโด” ไดใชแนวคิดแบบดันโดนี้ในการสรางธุรกิจ Transtech, Inc. ซึ่งเปนธุรกิจ

ใหคําปรึกษาระบบ IT ขึ้นในป 1990 ขณะท่ีมีอายุ 25 ป เขาใชเงินลงทุนไมมากจากเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพและหน้ี 

บัตรเครดิต ตรงน้ีถือวาเดิมพันนอยอยาง แตเดิมพันหนักๆ ถาธุรกิจไปไมได อยางมากเขาก็จะกลับไปทํางานประจํา  

เขารอจนไดลูกคารายแรกและมีรายไดเกิน 200,000 ดอลลารตอป จึงคอยลาออกจากงานประจํา การควบคุมความเส่ียง 

ใหตํ่าลงเชนนี้ เปนสถานการณคลาสสิคที่เรียกวา “ออกหัว ผมไดเงิน ออกกอย ผมเสียเงินนิดหนอย” ธุรกิจของ 

Transtech เปนไปไดดวยดี ภายในเวลา 10 ปบริษัทมีรายไดสูงกวา 20 ลานดอลลารตอป  

ในป 2000 เขาขายบริษัทออกไปในราคาหลายลานดอลลารคิดเปนอัตราผลตอบแทนกวา 150 เทา หรือสูงกวา 

65% ตอป ปจจุบันโมนิช พาไบร เปนหุนสวนผูจัดการของ Pabrai Investment Funds กองทุนของเขาสามารถสราง

ผลตอบแทนทบตนตอปไดสูงกวา 28% ถือวาเปนนักลงทุนแบบเนนคุณคารุนใหมที่นาจับตามอง แนละ… กลยุทธการ

ลงทุนของเขายอมมาจาก “วิถีแหงดันโด” นั่นเอง 

 สรุปกลยุทธการลงทุนแบบดันโด  

โมนิช พาไบร สรุปแนวคิดแบบดันโดเอาไวดังนี้ 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีการดําเนินงานอยูแลว 

• ลงทุนในธุรกิจที่เรียบงาย 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีปญหาในอุตสาหกรรมซึ่งกําลังอยูในภาวะความยากลําบาก 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีความไดเปรียบเชิงแขงขันอันย่ังยืน 

• เดิมพันนอยอยาง เดิมพันหนักๆ ไมเดิมพันบอย 

• มองหาโอกาสทําอารบิทราจ (ซื้อถูก ขายแพง) 

• มีสวนเผ่ือเพื่อความปลอดภัยเสมอ 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีความเส่ียงตํ่า แตมีความไมแนนอนสูง 

• ลงทุนในพวกเลียนแบบ ไมใชพวกสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
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• ลงทุนในธุรกิจซึ่งมีการดําเนินงานอยูแลว 

 หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนมีจํานวนมากมายใหเลือก ทุกบริษัทก็มีการดําเนินงานอยูแลว แตการลงทุน 

แบบดันโดตีความเอาไววา... เราควรเลือกหุนที่บริษัทมีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจน มีประวัติการดําเนินงานยาวนาน 

จนเราสามารถวิเคราะหปจจัยที่แวดลอมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจได เชนเดียวกับที่ ปาปา พาเทล เร่ิมตนเขาซ้ือ

โรงแรมที่เปดดําเนินงานอยูแลว 

• ลงทุนในธุรกิจที่เรียบงาย 

 วิถีแหงดันโดแนะนําใหเราเลือกหุนของบริษัทที่มีลักษณะเรียบงาย มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนอย  
มีประวัติการสรางรายได กระแสเงินสด ผลกําไร มายาวนาน จนเราวิเคราะหไดและคาดการณกระแสเงินสด 
ในอนาคตไดงาย ปาปา พาเทล มองเห็นความเรียบงายของธุรกิจโมเต็ล เพราะตราบใดที่ผูคนยังคงเดินทางไกลและ

ตองการพักผอน ธุรกิจโรงแรมก็จะไมมีวันตาย Transtech ของพาไบร แมจะอยูในอุตสาหกรรม IT ที่ดูเหมือนเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว แตความเปนธุรกิจบริการของ Transtech มันจึงเปนความเรียบงายทามกลางความวุนวาย 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีปญหาในอุตสาหกรรมที่ซึ่งกําลังอยูในภาวะความยากลําบาก 

 ในสถานการณวิกฤตท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ เชน ราคานํ้ามันสูง เศรษฐกิจถดถอย ผูคนลดรายจายที่ไมจําเปน 

จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมหลายชนิดดวยความรุนแรงตางกัน แตส่ิงที่เหมือนกัน คือ การต่ืนกลัวของนักลงทุนทําให 

เทขายหุนของบริษัทตางๆ ออกมาในราคาถูก ซึ่งในนี้มีของดี ราคาถูกอยูดวยเสมอ เชน ปาปา พาเทล เขาซ้ือธุรกิจโมเต็ล

ในชวง Oil Shock หรือมณีลาล ชอธุรี เขาสูธุรกิจโรงแรมหลังเหตุการณ 911 หรือลักษมี มิตทาล เขาซ้ือธุรกิจเหล็กในภาวะ

อุตสาหกรรมที่กําลังแย โมนิช พาไบร ยกคํากลาวของวอรเรน บัพเฟตต ที่วา “จงกลัวในขณะที่คนอ่ืนๆ กําลังโลภ และ

จงโลภเมื่อใครๆ ตางพากันกลัว” พาไบรยังเปรียบเปรยเร่ืองการต่ืนกลัวของนักลงทุนนี้วา... เปนเร่ืองจิตวิทยาธรรมดาๆ

นี่เอง คลายกับไปเจอราชสีหที่คํารามและสมองก็ส่ังโดยอัตโนมัติวา “โกยเถอะเรา” จึงตองต้ังสติในเร่ืองนี้ใหดี 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีความไดเปรียบเชิงแขงขันอันย่ังยืน 

 ธุรกิจที่มีการบริหารท่ีดีจนทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน จะนํามาซึ่งการมีผลการดําเนินงานท่ีดีและ

ย่ังยืน มีรากฐานแข็งแกรงแมจะพบกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่ไมดีก็ตาม ความไดเปรียบของ ปาปา พาเทล, มณีลาล ชอธุรี 

และลักษมี มิตทาล มาจากการมีตนทุนตํ่าสุด สวนของริชารด แบรนสันมาจากแบรนด นวัตกรรม และที่ทุกคนมีเหมือนกัน

คือ การลงมือปฏิบัติอยางยอดเย่ียม อยางไรก็ดี พึงระวังไววาความไดเปรียบเชิงแขงขันแบบถาวรไมมีอยูจริง เพราะการ 

ทําธุรกิจเหมือนการสูรบกัน เปรียบเสมือนผูครอบครองปราสาทท่ีแข็งแกรง พยายามสรางคูเมืองที่กวางและลึก เล้ียงสัตว 

ดุรายไวในคูเมือง แตผูรุกรานก็จะพยายามเขาโจมตีโดยปรับปรุงกองกําลัง เทคนิค อาวุธ อยางไมลดละ พาไบรอาง 

คําพูดของ ชารลี บังเกอรหุนสวนคูใจของวอรเรน บัพเฟตต ที่วาในหุน 50 ตัวสําคัญของตลาดหลักทรัพยนิวยอรคเม่ือป 

ค.ศ. 1911 เหลืออยูรอดมาจนถึงปจจุบัน เพียงตัวเดียว คือ General Electric หลักคิดนี้ในเวลาลงทุนจึงไมควรคาดการณ

กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทเกิน 10 ปขึ้นไป 
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• เดิมพันนอยอยาง เดิมพันหนักๆ ไมเดิมพันบอย 

 นักลงทุนสวนใหญมักจะมีเงินจํานวนจํากัด คําถามก็คือวา... เราจะกลานําเงินลงทุนจํานวนเทาไรดีเปนเดิมพัน  

โมนิช พาไบร แนะนําใหใช Kelly Formula ของ จอหน ลารรี เคลลี จูเนียร ในการคํานวณหาจํานวนเงินที่เหมาะสมท่ีสุด 

ที่จะนํามาลงทุน ซึ่งคํานวณไดดังนี้ 

Kelly Formula = Edge 
Odds 

  =  ผลรวมของความนาจะเปนคูณผลตอบแทนหรือผลขาดทุน 

        ผลตอบแทนสูงสุดที่จะไดรับจากการชนะเดิมพัน 

ตัวอยางเชน การเดิมพันโยนเหรียญ ถาออกหัว เราไดเงิน 2 ดอลลาร ถาออกกอยเราจะเสียเงิน 1 ดอลลาร จาก

เกมนี้ เราควรเดิมพันเทาไรจากเงินทั้งหมดที่เรามีอยู 

แทนคาในสูตร  Edge  =  (0.5 x $2) + (0.5 x -$1) 

  =  $ 0.5 

  Odds  =  $ 2 

  Kelly Formula  =  0.5 / 2  =   0.25 

คําตอบที่ไดคือ เราควรนําเงินเพียง 25% มาเดิมพันในแตละคร้ัง 

จากตัวอยางขางตน วิถีแหงดันโดสอนเราวา… เราจะเดิมพันหนักๆ ได ขึ้นอยูกับโอกาสท่ีจะไดผลตอบแทนนั้น 

มีมากหรือไม (หรือเรียกวาเดิมพันมาก เม่ือมีแตมตอ) ซึ่งเหตุการณที่วานี้ไมไดเกิดขึ้นบอยๆ เราจึงไมควรที่จะเดิมพันดวย

หุนหลายตัวมากเกินไป (ถาไมมีอะไรยืนยันวาเปนเหตุการณที่วานั้นจริงๆ) ประสบการณของปาปา พาเทล, มณีลาล ชอธุรี 

เองก็ใช Kelly Formula โดยไมรูตัวแมเขาจะไมรูและไมไดคํานวณ Kelly Formula แตพวกเขาตางก็เดิมพันหนักและเดิมพัน

นอยคร้ัง เขาจะเดิมพันมากก็ตอเม่ือมีแตมตอเกิดขึ้น การลงทุนก็คลายกันมันเปนเร่ืองความนาจะเปน การมองหาโอกาส

การลงทุนที่มีราคาผิดพลาดและการลงทุนหนักๆ เม่ือมีโอกาสไดผลตอบแทนสูง ซึ่งนี่ก็คือ บัตรผานประตูไปสูโลกแหง 

ความม่ังค่ัง 
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ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


