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“ตามรอยวิถีเซียนลงทนุ : การลงทุนแบบดันโด (3)” 
 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 

สําหรับตอนนี้ จะเปนตอนสุดทายเก่ียวกับการลงทุนแบบดันโด ผมจะสรุปและตีความเก่ียวกับกลยุทธการลงทุน

แบบดันโดตอจากตอนที่แลว อยางไรก็ตาม ถาสังเกตใหดีกลยุทธเหลานี้เปนกลยุทธใหหาหุนเพื่อเขาซ้ือ โดยโมนิช พาไบร 

ไดนําเสนอเพ่ิมเติมดวยวา... ในวิถีแหงดันโดจะตองเรียนรูกลยุทธการขายหุนดวยจึงจะครบถวน ซึ่งเปนประเด็นที่เราจะ 

ทิ้งทายกันในบทความนี้ 

• มองหาโอกาสการทําอารบิทราจ 

การทําอารบิทราจ (Arbitrage) คือ ความพยายามหาผลกําไรจากราคาท่ีแตกตางกันของส่ิงของแบบเดียวกัน

หรือคลายกัน แตผมขอปรับใชในภาษางายๆ วา “ซื้อถูก ขายแพง” สําหรับของที่ซื้อขาย ไมวาจะอยูในตลาด (สถานที่) 

เดียวกันหรือตางกัน หรือในเวลาเดียวกันหรือตางกันก็ตาม การซ้ือถูกขายแพงจะไดสวนตางราคา ซึ่งคนท่ีทําคนแรกๆ  

ก็จะไดสวนตางราคามาก คนท่ีเขามาทีหลังก็จะไดนอยลงไปเร่ือยๆ การทําอารบิทราจจะจบส้ินลงเม่ือสวนตางราคาน้ี 

หมดไป  

การซ้ือโมเต็ลมาบริหารของ ปาปา พาเทล และมณีลาล ชอธุรี พวกเขาทําใหตนทุนการดําเนินงานตํ่าลงและ 

อัตราเขาพักที่สูงขึ้น (เพราะลดราคาลงได) เม่ือเกิดชองวางระหวางพวกเขากับคูแขง ทําใหเกิดสวนตางราคาได สวนตาง

ราคานี้ ในกรณีโมเต็ลจะใชเวลานานมาก (บางกรณีก็เร็วมาก) ถึงแมวาสุดทายแลว สวนตางนี้จะหมดไป แตพวกเขาก็ไดรับ

กําไรกันไปจนมากพอแลว  

กรณีของริชารด แบรนสัน การทําอารบิทราจก็คือ การออกสินคาและบริการท่ีแปลกใหม แมชองวางน้ีจะลดลง 

ในภายหลังเม่ือคูแขงลอกเลียนแบบ แตมันก็อาจใชเวลานาน  

สวนกรณีของลักษมี มิตทาล เขาทําอารบิทราจโดยสรางความไดเปรียบโดยเขาซ้ือสินทรัพยราคาถูก แตนํามา

สรางความไดเปรียบอันย่ังยืนอยางที่สองขึ้น โดยบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนตํ่าลง และสรางความไดเปรียบ

อยางที่สาม คือ ทําแบบนี้กับธุรกิจเหล็กที่ซื้อมาท่ัวโลกจนมีเครือขายและแบรนดที่เขมแข็ง 
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• มีสวนเผื่อเพ่ือความปลอดภัยเสมอ 

สวนเผื่อเพ่ือความปลอดภัย (Margin of Safety) หมายถึง สวนที่เราสํารองเอาไวระดับหนึ่งเพื่อใหสบายใจวา

เกิดอะไรขึ้นมาเราจะยังไมเปนไร มนุษยสวนใหญจะชอบถามีสวนนี้ ตัวอยางเชน การออมเพ่ือกันไววาอาจมีเหตุฉุกเฉิน  

ซึ่งถาเหตุนั้นเกิดขึ้น เราก็จะดึงเงินออมนั้นออกมาใช ย่ิงระดับเงินออมนั้นสูงขึ้น เราก็จะย่ิงสบายใจ  

ในการทําธุรกิจหรือลงทุนในหุน วิถีแหงดันโดก็สอนใหมีสวนเผ่ือเพื่อความปลอดภัยเสมอ แลวเราจะทําได

อยางไร? การลงทุนแบบดันโดแนะนําวาให “ซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ํากวามูลคาที่แทจริงอยางมาก” เม่ือใดมีโอกาส 

ใหทําแบบน้ี เพราะการเขาซ้ือในราคาต่ํา ทําใหเรากลัวนอยลงเวลาราคาลดลงกวาเดิม และที่จริงแลวเรากําลังควบคุม

ความเส่ียงได เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลดลงกวานี้มันมีนอยลงแลว (เพราะวาราคาลดลงมามากแลว) และถาโอกาส 

ที่ราคาจะขึ้นมีมากกวา ก็แปลวาเรามีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงมีมากขึ้น 

แนวคิดสวนเผ่ือเพื่อความปลอดภัยนี้มีความสําคัญมาก เพราะเปนการเขาหาโอกาสของเหตุการณที่มีความเส่ียง

ตํ่า แตใหผลตอบแทนสูง ในขณะท่ีโรงเรียนธุรกิจชั้นนําสวนใหญพรํ่าสอนวา “ความเส่ียงต่ํา ผลตอบแทนก็จะต่ํา ความ

เส่ียงสูง ผลตอบแทนก็จะสูง” ถาลองสังเกตเร่ืองราวของปาปา พาเทล, มณีลาล ชอธุรี, ริชารด แบรนสัน, ลักษมี มิตทาล 

หรือแมแตเบนจามิน เกรแฮม และวอรเรน บัฟเฟตต ทุกคนตางใชแนวคิดนี้ คือ จํากัดความเส่ียงใหเหลือนอยที่สุดและ 

การขยายผลตอบแทนใหมากที่สุด ซึ่งหัวใจสําคัญ คือ การรอคอยอยางอดทน ในชวงเขาซื้อและขาย 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีความเส่ียงต่ํา แตมีความไมแนนอนสูง 

โมนิช พาไบร อธิบายวาการซ้ือโมเต็ลของปาปา พาเทล ไมไดมีความเส่ียงมากมายอะไรเลย ในขณะที่ผลลัพธ 

ที่จะเกิดขึ้นมีความไมแนนอนสูงมาก ถาราคานํ้ามันอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยไมจบลงเสียที 

ถาวิเคราะหดูไมวากรณีไหน ปาปา พาเทล ก็จะยังคงมีตนทุนตํ่าตอใหสถานการณมืดมนเขาก็ยังอยูได แตถาเศรษฐกิจ

รุงเรือง และราคานํ้ามันไมแพงไปตลอด เขาก็จะไดรับผลตอบแทนอยางงาม นี่แหละแนวคิดของนักลงทุนดันโด ที่วา  
“ออกหัวผมไดเงิน ออกกอยผมเสียเงินนิดหนอย”  

• ลงทุนในพวกลอกเลียนแบบ ไมใชพวกสรางสรรคส่ิงใหมๆ 

การลงทุนแบบดันโดไมไดบอกวาธุรกิจสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไมดี แตพวกเขาไมสนใจมัน พวกเขาสนใจธุรกิจที่มี 

อยูแลวและพัฒนาความคิดตอยอดออกไป (ที่จริงผมมองวาเปนการสรางสรรคชนิดหนึ่ง แตพวกดันโดเรียกวา “การ

ลอกเลียนแบบ”) การทําเชนนี้มีความเส่ียงตํ่ากวาและใหผลตอบแทนดีกวา  

การซ้ือโมเต็ลของปาปา พาเทล ก็เขาไปในธุรกิจที่มีอยูแลว พวกเขาลอกเลียนแบบในการทําธุรกิจ แตมาตอยอด

ดวยการควบคุมตนทุนใหตํ่าลง ตัวอยางธุรกิจ Microsoft ของบิล เกตส และพอล อัลเลน ก็ไมใชพวกสรางสรรคส่ิงใหม 

ในสายตาของชาวดันโด แตเปนผูพัฒนาตอยอดความคิดไดดีเย่ียม ตามประวัติในป 1980 เขาไดขอตกลงทางธุรกิจกับ  

IBM ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ MS-DOS ใหแกเคร่ือง PC ของ IBM ที่กําลังจะวางตลาด ที่จริงแลวในขณะน้ัน 

Microsoft ไมมีระบบปฏิบัติการของตนเอง แตเพื่อใหทันสงมอบ เขาไปซื้อระบบปฏิบัติการ Quick and Dirty Operating 
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System (QDOS) จากบริษัทขนาดเล็กช่ือ Seattle Computer ในราคา 50,000 ดอลลาร และพัฒนาเปน MS-DOS  

อันโดงดัง ทําให Microsoft เติบโตแบบกาวกระโดด แมแตระบบ Microsoft Office เชน Excel ก็พัฒนามาจาก Lotus  

1-2-3 และ VisiCalc สวน Word ก็มาจาก Word Perfect และ Power point ก็พัฒนามาจากบริษัทซอฟทแวรขนาดเล็ก 

ในซานฟรานซิสโก เปนตน วิถีแหงดันโดจึงเนนใหมองหาธุรกิจที่มีผูบริหารที่เกงกาจ เรื่องการหยิบยืมแนวคิดจาก
ที่อ่ืนแลวนํามาตอยอด 

ศิลปะการขายหุน : การตีฝาออกจากจักรพยุหะ 

วิถีแหงดันโดไมไดสอนเฉพาะกลยุทธการเขาซ้ือหุน 9 อยางตามที่อธิบายมาในบทความ 2 ตอนที่แลว แตแนะนํา

ดวยวาตอนขายหุนออกก็เปนศิลปะดวย  

โมนิช พาไบร ยกตัวอยางจากวรรณกรรมคลาสสิคของอินเดีย “มหาภารตะยุทธ” ซึ่งเปนการสูรบของ 2 ตระกูล 

ระหวางตระกูลเการพและตระกูลปาณฑพ ฝายเการพไดคิดกลศึกที่เรียกวา “จักรพยุหะ” ขึ้น โดยกองทัพจะจัดรูปแบบ 

เปนวงกลมซอนกันเปนช้ันๆ เหมือนกงจักร ทําลายไดยาก และสรางความเสียหายแกตระกูลปาณฑพเปนอยางมาก  

มีแมทัพฝายปาณฑพคนหน่ึงชื่อ อภิมันยุ อาสายกทัพเขาไปตีจักรพยุหะนี้ เพราะรูวิธีฝาเขาไป ซึ่งเร่ืองนี้ตองยอนหลังไป  

16 ป ระหวางที่อภิมันยุยังอยูในครรภมารดา เจาหญิงสุภัทรานองสาวของพระกฤษณะ เคยฟงพระกฤษณะเลาเร่ือง 

จักรพยุหะใหแกมารดาของตน โดยเลาถึงวิธีตีเขาไปในพยุหะ แตเม่ือพระกฤษณะจะเลาตอถึงวิธีตีออกมาจากพยุหะ 

มารดาของอภิมันยุเกิดงวงนอน อภิมันยุจึงไดฟงเฉพาะวิธีตีเขา เม่ือเผชิญกับจักรพยุหะจริงๆ และเปนความคับขันของ

ตระกูลปานฑพ อภิมันยุจึงอาสาตีฝาเขาไปซึ่งก็ทําไดดี แตเนื่องจากไมรูวิธีตีออก อภิมันยุจึงตองตอสูกับนักรบฝายตรงขาม

อีก 9 คนจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด 

เร่ืองนี้คลายกับการตัดสินใจของนักลงทุน การตัดสินใจฝาเขา เดินทะลุ และออกจากพยุหะก็เหมือนการตัดสินใจ

ซื้อ ถือ และขายหุนนั่นเอง เร่ืองของอภิมันยุใหบทเรียนวา... กอนจะซื้อหุนเราตองมีแผนการขายหุนอันชัดเจน  

ซึ่งนักลงทุนสวนใหญมักจะตัดสินใจคลายกัน กลาวคือ เขาซ้ือหุนในราคา 100 บาท เวลาตกลงไปเหลือ 80 บาท พวกเขา 

จะรูสึกไมสบายใจ รีบขายหุนออกไปซึ่งขาดทุน และมองหาหุนตัวใหม เปรียบเสมือนเขาไปในจักรพยุหะ เพราะอยากได

รางวัลตรงใจกลาง แตตองจบชีวิตลงในท่ีสุด 

แผนการขายของดันโดก็คือ 

1) ไมควรรีบขาย วิถีแหงดันโดเสนอใหถือหุนอยางนอย 2-3 ป เหตุผลเพราะธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นลง 

เปนวัฏจักร แมระยะส้ันจะไดรับผลกระทบทางลบ แตเราควรใหเวลาธุรกิจปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 

ระยะหน่ึง 

2) เราสามารถหามูลคาที่แทจริงในปจจุบันและในอีก 2-3 ป ของหุนตัวนี้ไดอยางม่ันใจ 

3) ราคาเสนอซื้อ (หรือ ราคาขายของเรา) ตองสูงกวามูลคาที่แทจริงที่เราคํานวณได หรือเราไมควรขายขาดทุน

ถาไมจําเปน 
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แผนการขายนี้สอดคลองกับกฎเหล็ก 2 ขอ ของวอรเรน บัฟเฟตต คือ... 

กฎขอ 1 : อยาขาดทุน 

กฎขอ 2 : อยาลืมกฎขอ 1 

 นอกจากนี้ โมนิช พาไบร ยังมองวา... เราควรจัดพอรตโฟลิโอแบงมุงเนน โดยมีหุนที่เขาขายวิถีแหงดันโดเทานั้น 

เปรียบเสมือนการตอสูกับจักรพยุหะเพียงทัพเดียว โดยหาโอกาสท่ีไมเกิดขึ้นบอย แตเม่ือเกิดขึ้นก็ลงทุนใหหนัก จะทําให 

เราเปนนักลงทุนดันโดที่ประสบความสําเร็จ บรรลุตามแนวคิด “ออกหัวผมไดเงิน ออกกอยผมเสียเงินนิดหนอย (หรือ

อาจจะไดเงินนิดหนอยก็ได)” ถาสไตลแบบนักลงทุนดันโดเปนสไตลที่คุณชอบ ก็ขอใหลงทุนแบบนี้ตอไป ขอใหนักลงทุน

ทุกทานโชคดีครับ  

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


