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หุนสามญั 

“ตามรอยวิถีเซียนลงทนุ : การลงทุนแบบเนนคุณคาของ วอเร็น บัฟเฟตต (2)” 
 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 

ในตอนน้ีเราจะตามดูวิถีชีวิตของ วอเร็น บัฟเฟตต กันตอไป โดยเร่ิมจากเม่ือเขาไดกลับไปที่บานเกิดในเมือง 

โอมาฮา หลังจากออกจากบริษัท เกรเฮม นิวแมน ไปเมื่อเขามีอายุได 26 ป และเร่ิมทําธุรกิจจัดการลงทุนเล็กๆ ขึ้น 

• กองทุนบัฟเฟตต : เมื่อโอกาสมาถึง แสดงฝมือออกมาใหเต็มที่ 

หลังจากจัดต้ังกองทุนเล็กๆ ดวยเงินเร่ิมตน 105,000 ดอลลารในป 1956 นั้น วอเร็นก็ไดความรูและประสบการณ

ที่ ได ส่ังสมมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย  หุนทุกตัวที่ เขาลงทุนผานการอานเอกสารส่ิงพิมพ เ ก่ียวกับธุร กิจนั้น 

อยางละเอียด เรียกวาเขาทําวิจัยอยางรอบคอบเพื่อคนหาของดีราคาถูก อยางไรก็ตาม วอเร็นก็มักจะไมลงทุนในหุนตัวใด

ตัวหน่ึงเกินกวา 10% ของความมั่งค่ังของเขา เพื่อกระจายความเส่ียง แนวคิดนี้ถูกยึดถือมาตลอด โดยในชวงเร่ิมตน  

เขาไดซื้อบานหลังใหมในป 1957 เม่ือภรรยาคลอดบุตรคนที่ 3 เพื่อขยับขยายครอบครัว บานที่เขาซ้ือและอยูจนถึงปจจุบัน 

มีราคาในขณะน้ัน 31,500 ดอลลาร หรือประมาณ 10% ของความม่ังค่ังของวอเร็นในตอนนั้น ซึ่งแนวคิดนี้ตางจากคนท่ัวไป 

ซึ่งใช เงินเก็บของตนเองเกือบทั้งหมดไปดาวนบานประมาณ  20% ของราคาบาน  และเปนหนี้ระยะยาวท่ีตอง 

ผอนในยอดเงินตนอีก 80% เปนเวลา 30 ป แนวคิดนี้ของวอเร็นไมเหมือนคนอื่นตรงท่ีหาเงินมาใหไดครบกอน จึงคอยมี

บาน เขาจะไมกูเลย และการซ้ือบานก็ใชเงินแค 10% ของที่มีทั้งหมด ทําใหชีวิตมีสวนเหลือของความปลอดภัยอยูอีกมาก 

ภาษาลงทุนเรียกวา “สวนเผื่อเพ่ือความปลอดภัย” (Margin of Safety) การทําเชนนี้ไดบงบอกวาวอเร็นมีปรัชญาการ

ประหยัดเปนหลักดวย 

ในป 1962 วอเร็นมีอายุ 32 ป กองทุนของเขาที่เร่ิมตนดวยเงิน 105,000 ดอลลาร เติบโตเปน 7.2 ลานดอลลาร 

ในตอนน้ันเขามีสํานักงานแลวหางจากที่พักออกไปเพียง 20 ชวงตึกเทานั้น เขาไดบรรลุเปาหมายการเปนเศรษฐีเงินลาน

เม่ืออายุ 30 ป ตามที่ไดต้ังปณิธานเอาไวต้ันแตอายุ 13 ปแลว ในการบริหารกิจการหุนสวนลงทุนนั้น วอเร็น บัฟเฟตต 

รับประกันผลตอบแทนใหหุนสวนปละ 6% โดยที่เขาจะไดรับสวนแบง 25% ของสวนท่ีเกิน 6% นั้น 

• บริษัทเบิรกไชรฮาธาเวย : ธุรกิจลงทุนแบบมืออาชีพของ วอเร็น บัฟเฟตต 

ชวงตนทศวรรษ 1960 วอเร็น บัฟเฟตตไดคนพบบริษัท เบิรกไชร ฮาธาเวย ซึ่งเปนบริษัทส่ิงทอท่ีต้ังอยูที่เมือง 

นิวเบดฟอรด รัฐแมสซาชูเซตส ขณะนั้นเขายังทําธุรกิจหุนสวนลงทุนอยู โดยผานการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ  

เขาเร่ิมซื้อหุนนี้ในราคา 7 ดอลลารตอหุน ในขณะที่มูลคาทางบัญชีเทากับ 17 ดอลลารตอหุน และหน้ีสินของบริษัท 

มีนอยมาก ในป 1963 กองทุนของวอเร็น บัฟเฟตตกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัทแหงนี้ วอเร็น คนหาหุนตามสไตล 
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ของเขาเขาพอรตโฟลิโอหุนสามัญของกองทุนอยางตอเนื่อง หุนของ GEICO และ DISNEY เปนอีกบางตัวอยางของหุน 

เนนคุณคาที่เขาไปวิเคราะหและเลือกเขามาในพอรต 

ในป1969 เปนจุดเปล่ียนสําคัญเม่ือ วอเร็น บัฟเฟตต ปดกองทุนเดิมจากธุรกิจหุนสวนลงทุนโดยขายหุนทั้งหมด 

ที่มีอยูในพอรต จํานวน 100 ลานดอลลาร ยกเวนแตหุนของเบิรกไชรฯ ที่ตกเปนของวอเร็น อยูที่ 25 ลานดอลลาร ทําให 

เขาถือหุนในเบิรกไชรฯ ไดเกือบครึ่งหนึ่ง ขณะน้ันตัวเขาอายุได 39 ป และเบิรกไชร ฮาธาเวยก็กลายเปนเคร่ืองจักรลงทุน 

ที่สรางผลตอบแทนใหแกวอเร็นและผูถือหุนคนอื่นๆ ไดอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย  

แมวาในขณะน้ัน เบิรกไชร ฮาธาเวย จะยังคงดําเนินธุรกิจส่ิงทอตอไป แตกําไรจากธุรกิจส่ิงทอในป 1969 มีเพียง 

45,000 ดอลลาร ในขณะท่ีกําไรจากการลงทุนดวยฝมือของวอเร็นทําไดถึง 4.7 ลานดอลลาร หรือสูงกวา 10 เทาตัว  

วอเร็นใชกลยุทธซื้อของดีราคาถูก และขายออกไปเม่ือมีกําไร และนําเงินที่ไดไปซ้ือกิจการอื่นตอไปอีก ซึ่งเปนการสราง 

วงจรในการสรางความม้ันคงแบบไมรูจบ พนป 1985 วอเร็นปดโรงงานผลิตส่ิงทอ ซึ่งเปนธุรกิจด้ังเดิมของ เบิรกไชร ฮาธา

เวย เนื่องจากแรงงานตางชาติมีราคาถูกกวา และมีคูแขงจากตางชาติเขามามากขึ้น แตหนวยธุรกิจดานการลงทุนยังคงอยู

ตอไป 

ในป 1988 พอรตโฟลิโอของ เบิรกไชรฯ แสดงใหเห็นวาวอเร็นเปนเจาของธุรกิจหลากหลาย หุนบางตัวสัมพันธ 

กับชวงชีวิตต้ังแตวัยเด็กของเขา เชน บริษัท โคคา-โคลา, บริษัท เดอะวอชิงตันโพสต, บริษัท GEICO เปนตน หุนเหลานี้ 

และหุนตางๆ ที่เขาเลือกลวนแตเปนหุนท่ีมีคุณคา ซึ่งเม่ือเวลาผานไป บางตัวก็ยังคงอยู บางตัวก็ไมใชหุนคุณคาอีกตอไป  

ซึ่งวอเร็นทําการตรวจสอบตลอดเวลา และปรับพอรตซื้อเพิ่ม หรือขายออกตามความเหมาะสม 

การลงทุนของวอเร็นในเบิรกไชร ฮาธาเวย ผานชวงวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งดีทั้งรายมาเปนเวลายาวนาน ซึ่งเปน 

บททดสอบท่ีดีพอสมควร ราคาหุนของเบิรกไชรฯ จากป 1962 - 1998 แสดงการเติบโตไวดังนี้ 

ราคาหุนของ เบิรกไชร ฮาธาเวย 

ป ค.ศ. ราคาหุน / ดอลลาร 

1962 7 

1971 70 

1982 775 

1989 7,000 

1998 70,000 

ที่มา :  Andy Kilpatrick, Of Permanent Value (AKPE, 2002) 

ถาดูเวลาท่ี วอเร็น บัฟเฟตต ลงทุนผานมาครึ่งศตวรรษ (1956-2007) ตอนท่ีเขาบริหานกองทุน บัฟเฟตต 

ผลตอบแทนไดรับถึง 29.55% ตอปตลอดชวง 13 ป และผลตอบแทนของเบิรกไชรฯ เฉล่ียที่ 22.6% ตอป ตลอด 38 ป 

ที่ผานมา ซึ่งสูงกวาผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ที่ปรับตัวเพิ่มเพียง 11% ในชวงเวลาดังกลาว 
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• บทเรียนที่ไดจากอัตชีวประวัติของ วอเร็น บัฟเฟตต 

1. คุณควรคนหาวาเราถนัดอะไรมากที่สุด ลงมือศึกษาส่ิงนั้นใหดีที่สุด เพื่อที่จะเปนคนเกงที่สุดในการลงทุนนั้น 

วอเร็น บัฟเฟตต เกงที่สุดในการสรางความม่ังค่ังโดยการลงทุนในธุรกิจของผูอื่น เราไมไดคิดวานักลงทุน 

ทุกคนจะเกงเทาวอเร็น หรืออาจมีวิธีการลงทุนที่ดีหลายวิธี แตการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับวิธี 

ของ วอเร็น บัฟเฟตต นาจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการลงทุนของเรา 

2. ในโลกของลัทธิทุนนิยม ความม่ังค่ังเกิดขึ้นจากการเปนเจาของธุรกิจ แตวอเร็นไปไกลกวานั้น เขานําเงิน 

เขาไปลงทุนกับนักธุรกิจที่เนนคุณคา แลวไมหยุดแคนั้น แตนํากําไรที่ไดไปซื้อกิจการอื่นเพิ่ม เพื่อสรางกําไร 

ที่จะนําไปลงทุนตอไป เปนวงจรเร่ือยไป ซึ่งคุณก็ควรทําเชนนั้น 

3. เนื่องจาก เวลา งบประมาณ พลังงานท้ังหมด เปนขอจํากัดของทุกคนในชีวิตไมวาจะทําอะไร แมแตการ

ลงทุน การท่ีจะเปนนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จ ตองทุมเทพรสวรรค เวลา และพลังงานทั้งหมดในเรื่องนี้ 

กลาวไดวาวอเร็นไดอุทิศตัวเองเพื่อการน้ี ดึงพรสวรรคของตัวเองในการคนหาธุรกิจที่ดี และผูบริหารที่ดี 

เพื่อจะลงทุน โดยไมจําเปนตองคิดคนสิทธิบัตรหรือกอต้ังธุรกิจอะไรเลย 

4. คัดเลือกตนแบบอยางรอบคอบ วอเร็นไมไดมีแตโชคดีที่มีครอบครัวที่เปนพอคาชวยเปนตนแบบ แตเขาลงมือ

ทํามัน เขาหาตนแบบ เชน อาจารยที่ดีอยาง เบนจามิน เกรแฮม เขาใฝรู มีแรงบันดาลใจ มีความหลงใหล 

ในเร่ืองที่เก่ียวกับการลงทุน และมีเปาหมายที่ชัดเจนในชีวิต 

5. มีพฤติกรรมการดํารงชีสิตสวนตัวและชีวิตการลงทุนที่ดี เชน 

o เร่ิมลงทุน และสรางความม่ันค่ังโดยเร็ว 

o เก็บสะสม ลงทุน และใชชีวิตตํ่ากวาระดับรายได 

o อานและศึกษาธุรกิจในอดีต หลายทศวรรษกอนที่จะลงทุน 

o เขาใจระบบบัญชี และวิธีการดําเนินธุรกิจ 

o เปนนักวิเคราะหธุรกิจ ไมใชนักวิเคราะหตลาด(หุน) 

o เรียนรูที่จะประเมินราคาธุรกิจ และซ้ือหุนของกิจการนั้นๆในราคาตํ่ากวามูลคาที่คุณคิด 

หวังเปนอยางย่ิงวา… การเร่ิมตนดวยอัตชีวประวัติของ วอเร็น บัฟเฟตต จะทําใหเราเห็นภาพของการสรางตัวของ

นักลงทุนช้ันเอกของโลกคนน้ี ซึ่งนาจะชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับนักลงทุนหลายคน ในตอนตอๆ ไป เราจะกลาวถึง 

แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญเก่ียวกับการลงทุนแบบเนนคุณคาของ วอเร็น บัฟเฟตต โปรดติดตามกันตอไปนะครับ 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


