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ถึงนาทีนี้ไมมีใครในโลกที่จะไมรูจัก “วอเร็น บัฟเฟตต” ผูมั่งคั่งสูงสุดอันดับสองของโลก เปนรองก็แต บิลเกตส
เจาพอไมโครซอฟทเทานั้น วอเร็น บัฟเฟตต ไมใชนักธุรกิจมืออาชีพ แตเขาเปนนักลงทุนมือาชีพ ความสําเร็จของ บัฟเฟตต
ทําใหมีผูติดตามศึกษาอัตชีวประวัติของเขา สังเกตและวิเคราะหวีธีและสไตลการลงทุนของเขาจนเกิดคําวา “การลงทุน
เนนคุณคา” (Value Investing) และนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวคิดนี้ก็ถูกเรียกวา “นักลงทุนเนนคุณคา” (Value
Investor) มีผู เขีย นถึ ง วอเร็น บัฟ เฟตต อยา งมากมายในหลายแงมุม ผมในฐานะนักตี ความก็ จ ะขอเลื อ กหนัง สื อ ชื่ อ
“Warren Buffet Wealth” เขียนโดย Robert P. Miles ซึ่งมีฉบับแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย โดย ดร. กุศยา ลีฬหาวงศ
จัดพิมพโดยสํานักพิมพฟเลดลิตี้ โดยใชชื่อวา “มั่งคั่งอยาง วอเร็น บัฟเฟตต” มาสรุปใหทานนักลงทุนที่สนใจไดทราบกัน
ผูที่อยากอานรายระเอียดเจาะลึกก็ไปหาหนังสือฉบับเต็มมาอานเพิ่มเติมกันตอไปครับ
หนังสือเลมนี้เริ่มตนดวยการชี้ใหเห็นขอมูลที่นาตื่นตะลึงวา ถาป ค.ศ. 1956 เรานําเงินไปรวมลงทุนกับ วอเร็น
บัฟเฟตตจํานวน 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ มาถึงป ค.ศ. 2004 เงินลงทุนของเราเมื่อหักคาธรรมเนียม คาใชจายและภาษีแลว
มูลคาสุทธิจะมีคาสูงถึง 300 ลานดอลลาร วอเร็น บัฟเฟตต ทําไดอยางไรทั้งๆ ที่เขาไมไดถือครองสิทธิบัตรใดๆ ไมไดพัฒนา
เทคโนโลยีใหม หรือทําธุรกิจใดๆ แตสิ่งที่เขาใชก็คือเครื่องมือในโลกทุนนิยมที่เรียกวา “การลงทุน” (ซึ่งทุกคนสามารถ
นําไปใชได) เปนวิธีตามสไตลของเขาก็คือ การมีวินัยที่เครงครัด และยึดมั่นในหลักการลงทุนแบบเนนคุณคาอยางไม
เสื่อมคลาย แมจนอายุลวงเลยมา 81 ปในทุกวันนี้ก็ตาม สิ่งที่ทุกคนยอมรับและชื่นชม วอเร็น บัฟเฟตต ไมใชการสราง
ตัวเองเปนมหาเศรษฐีพันลาน แตเขาใชเวลาทั้งชีวิตสรางความมั่งคั่งใหแกผูอื่นดวย นอกจากนี้ เขายังไดคนหาวิธีการ
ที่ทําใหเกิดความยั่งยืนของความมั่งคั่ง และถายทอดความมั่งคั่งไปยังคนรุนตอไปเพื่อสังคมที่ดีกวาดวย เราจะคอยๆ ตามดู
ชี วิต และแนวคิ ด ของ วอเร็น บัฟ เฟ ตต กัน ครับ โดยในตอนแรกนี้ จ ะเริ่ ม ตน จากประวั ติชี วิต และช ว ยเวลาในการสรา ง
ความมั่งคั่งของเขา
• ความมั่งคั่งไมจําเปนตองมาจากชาติตระกูล
วอเร็น บัฟเฟตต ไมไดเกิดมาร่ํารวย แตสิ่งที่เขามี คือ สติปญญา ซึ่งก็ไมไดมีมาทั้งหมดตั้งแตเกิด แตเขาเพิ่มพูน
มั น ภายหลั ง ด ว ยความตั้ ว ใจและอดทน เรี ย กว า เขามี ทั้ ง พรสวรรค แ ละพรแสวง แต ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ แรงบั น ดาลใจ
(Inspiration) และความหลงใหล (Passion) ในเรื่องการลงทุน ทําใหเขาใชเวลาพัฒนาสติปญญาเพื่อเรื่องการลงทุนนี้
มากที่สุด วอเร็น บัฟเฟตตใชแนวคิดเรียบงายเหมือนกับคนที่ประสบความสําเร็จอื่นๆ คือ เริ่มดวยการศึกษาอยางไมยอทอ
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ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะเปนคนเกงที่สุด เขาเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ ลงมือปฏิบัติอยางแทจริง หาหลักการแหง
ความสําเร็จ เมื่อคนพบและทํามันอีกซ้ําแลวซ้ําเลา จนกลายเปนวิธีการลงทุนชนิดหนึ่งที่เปนที่ยอมรับ
วอเร็น เอ็ดเวิรด บัฟเฟตต เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1930 ที่เมืองโอมาฮา รัฐเนพราสกา สหรัฐอเมริกา
เปนบุตรชายของ โฮเวิรด และ ไลลา บัฟเฟตต ตระกูลของเขาเปนพอคา คุณทวดและคุณปูของวอเร็น มีรานขายของชํา
ชื่อ Buffet and Son ในเมืองโอมาฮา ขณะที่เขาเกิด คุณพอของเขาประกอบอาชีพเปนผูบริหารของบริษัทนายหนาขาย
หลักทรัพย (Broker) ซึ่งเปนชวงเวลาพอดีกับเกิดการตกต่ําครั้งใหญในตลาดหุนของสหรัฐฯ และทั้งโลก
• สายเลือด ความหลงใหล และลงมือทํา
ขณะที่มีอายุ 6 ขวบ วอเร็น บัฟเฟตตก็เริ่มตนเปนพอคาแลว โดยขอซื้อโคกแพ็ค 6 ขวด ในราคา 25 เซนต จาก
รานของคุณปูแลวเอาไปขายตอใหถึงมือเพื่อน ในราคา 5 เซนต ทําใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวม 20%
ในตอนเปนเด็ก เขาหลงใหลในตัวเลข คณิตศาสตร เงินตรา และเหรียญ เขาเริ่มอานหนังสือ A Thousand Ways
to Make $1000 ตั้งแตอายุ 8 ขวบ และเมื่ออายุ 10 ขวบ เขาก็เริ่มอานหนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุน การเงิน และตลาดหุน
ทุกเลมที่มีอยูในหองสมุดเมืองโอมาฮา นอกจากนี้ เขายังไดเรียนรูจากการชวยงานเล็กๆ นอยๆ ในบริษัทโบรคเกอรของพอ
โดยการชวยเขียนราคาหุนบนกระดานราคาดวยชอลค
ขณะที่อายุ 11 ขวบ วอเร็นซื้อหุนเปนครั้งแรก เปนหุนบุริมสิทธของ City Service จํานวน 6 หุน ในราคาหุนละ
38 ดอลลาร โดยเปนของตนเอง 3 หุน และของพี่สาว 3 หุน เขาขายหุนนี้ออกไปเมื่อราคา 40 ดอลลาร แมจะไดกําไร แตเขา
ก็ไดเรี ยนรูเกี่ยวกับ จังหวะการซื้อขาย เพราะภายหลังหุนนี้มีราคาปรับตัวขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร การกระหายความรู
ดานการลงทุนมีไมหยุดหยอน โดยเฉพาะความตองการเขาไปมีสวนรวมในตลาดลงทุน เมื่ออายุ 13 ป เขาไดกําหนด
เปาหมายวาจะเปนเศรษฐีใหไดเมื่ออายุ 30 ป
ตอมาเมื่อเขาอายุ 14 ป คุณพอของเขาไดรับเลือกใหเปนสมาชิกสภาคองเกรสของรัฐเนบราสกา และครอบครัว
ตองยายไปอยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อทํางานที่รัฐสภา วอเร็นตองเขาเรียนตอที่เมืองนี้ เขาไมคอยชอบเมืองหลวง แตผูกพัน
กับเมืองโอมาฮา บานเกิด (ซึ่งทําใหเราเห็นวาเมื่อโตขึ้นเขาเลือกที่จะอยูอาศัย และทํางานที่บานเกิดเทานั้น) ขณะที่อยูเมือง
หลวง วอเร็นทํางานพิเศษเปนเด็กสงหนังสือพิมพวอชิงตันโพสต โดยมีรายไดพิเศษ 175 ดอลลารตอเดือน นอกจากนั้นยัง
ทําธุรกิจการขายลูกกอลฟมือสอง ถึงตอนนั้นวอเร็นยังนําเงินออมอีก 1,200 ดอลลาร ไปลงทุนซื้อที่ดินเกษตรกรรมใน
รัฐเนบราสกา และตอดวยธุรกิจเครื่องเลนพินบอลมือสอง ซึ่งซื้อเครื่องเลนเกามาในราคา 25 ดอลลาร เมื่อเทียบกับราคา
เครื่องใหม 300 ดอลลาร แลวนําไปวางในรานตัดผมชาย ธุรกิจนี้ไปไดดวยดี และ 1 ปตอมา เขาและเพื่อนไดขายธุรกิจนี้
ใหแกทหารผานศึกไปในราคา 1,200 ดอลลาร
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา วอเร็นมีอายุ 16 ป มีทรัพยสินที่หาดวยตนเองถึง 6,000 ดอลลาร เขายังคงทําธุรกิจ ใชชีวิต
อยางมัธยัสถ รายจายนอยกวารายได และเขายังกระหายความรูอยูตลอดเวลา เขาอานหนังสือดานธุรกิจ การเงิน การ
ลงทุนมาแลวถึง 100 เลม และผลการเรียนมีความโดดเดนในวิชาคณิตศาสตรเปนอยางมาก
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• Intelligent Investor : หนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของวอเร็น บัฟเฟตต
วอเร็นสมัครและเขาเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย แตตอมาไดยายไปเรียนและจบระดับ
ปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเนบราสกา ในป ค.ศ. 1950 ในขนะที่เรียนในปสุดทาย เขาไดอานหนังสือ
“The Intelligent Investor” ของเบนจามิน เกรแฮม หนังสือเลมนี้ไดจุดประกายหรือเปนจุดเริ่มตนของปรัชญาการลงทุน
ที่เรียกวา “การลงทุนแบบเนนคุณคา” ที่มีแนวคิดที่สําคัญ คือ การลงทุนจะดีที่สุดเมื่อผูซื้อรูจักธุรกิจมากที่สุด และลงทุน
โดยปราศจากอารมณ ความกลัว หรือวิ่งตามแนวโนม หรือความนิยมชั่วครั้งชั่วคราว
ตอนอายุ 19 ป วอเร็นมีความมั่งคั่งของตนเอง 9,800 ดอลลาร เขาสมัครเรียนปริญญาโทดานเศรษธศาสตรที่
มหาวิทยาลัยอารวารด แตไดรับการปฏิเสธ แตนั่นกลับเปนสิ่งดี เพราะเขาไดตามหาเบนจามิน เกรแฮม และพบวาเปน
อาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เขาไดสมัครและไดรับการตอบรับ ที่นี้เขาไดความรูจากนักการเงินที่มีชื่อเสียง รวมทั้ง
เดวิด ดอดจ ผูเขียนหนังสือ “Security Analysis” รวมกับเบนจามิน เกรแฮม
ระหวางเรียน ในตอนที่เขาอายุ 21 ป เขาทราบวาเบนจามิน เกรแฮม เปนประธานกรรมการบริษัทประกันภัย
รถยนต “GEICO” เขาอาสาเขาไปชวยงานในวันหยุด และไดเรียนรูหลักการวิเคราะหธุรกิจประกันภัยรภยนต ซึ่งทําใหเขา
ไดพื้นฐานการหามูลคาที่แทจริงผานการวิเคราะหธุรกิจในแงมุมตางๆ ระหวางนี้เขายังไดเขียนงานวิจัยชื่อ “The Security &
Like Best” ลงใน The Commercial and Financial Chronicle โดยใชขอมูลหุน GEICO นั้นเอง
หลังจบการศึกษาในป 1951 เขาอยากทํางานที่ตลาดหุนในวอลลสตรีท แตบิดาและเบนจามิน เกรแฮม ไมเห็น
ดวย นอกจากนี้ เบนจามิน เกรแฮม ยังปฏิเสธ ที่จะรับเขาเขาทํางานดานวิเคราะหหุนในบริษัทของเขา ทั้งที่วอเร็นเปนลูก
ศิษยที่ไดเกรด A+ คนเดียวในวิชาวิเคราะหหลักทรัพย และเสนอตัวไมรับเงินเดือนดวย วอเร็นจึงตองกลับบานที่โอมาฮา
• อาชีพที่เกี่ยวของกับการลงทุน : เมื่อหลงใหล ก็ลงมือทําเลย
วอเร็น บัฟเฟตตเริ่มตนทํางานเปนนายหนาคาหลักทรัพย ที่บริษัท บัฟเฟตต แอนด ฟอลค ที่คุณพอของเขาเปน
หุน ส ว น และเริ่ มสอนหนั ง สือ ภาคค่ํา ในวิช าหลัก การลงทุน ของมหาวิท ยาลั ย โอมาฮา เมื่ อ อายุเ พียง 21 ป ในป1 952
เขาแตงงานกับซูซี่ ทอมปสัน เพื่อนรวมหองในมหาวิทยาลัยของนองสาวของเขา วากันวาระหวางไปฮันนีมูน เขายังนํา
หนังสือการวิเคระหหลักทรัพยของเบนจามิน เกรแฮม ไปอานดวย
ในป 1954 เบนจามิน เกรแฮม ไดโทรศัพทไปหาวอเร็น และชวนเขากลับมาทํางานในฐานะหุนสวนของบริษัท
เกรแฮม นิวแมน ที่นิวยอรค มีรายได 12,000 ดอลลารตอป ในชวง 2 ปที่เขาไดอยูกับบริษัทนี้ เขาไดฝกฝนตัวเองอยางหนัก
จนพรอมที่จะออกไปจัดตั้งธุรกิจหุนสวนการลงทุนของตนเองในบานเกิด ซึ่งเวลานั้นมาถึงเมื่อวอเร็นอายุ 26 ป เกรแฮมถอน
หุนสวนออก วอเร็นจึงกลับไปที่โอมาฮา เขาเริ่มลงทุนดวยเงินของตนเอง 100 ดอลลาร และอีก 105,000 ดอลลารจาก
ครอบครัวและเพื่อนๆ เขาเริ่มลงทุนโดยทํางานอยูกับบาน ไมมีสํานักงาน ไมมีเลขานุการ ตลอด 13 ป นับจากนั้นกองทุน
บัฟเฟตตทํากําไรโดยไมเคยลดลงเลย โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 29.5%
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หุน สามัญ
ในตอนหนาเราจะพูดถึงอัตชีวประวัติของเขาในชีวิตการทํางานดานการลงทุนตอไป
******************************************************************
ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org
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