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ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในตอนนี้จะตีความกันตอถึง หลักปรัชญาที่2 ในการลงทุนของ วอรเร็น บัฟเฟตต ไดแก “ลงทุนในตลาดสินคา

และบริการ ไมใชตลาดหุน” วอรเร็น บัฟเฟตต ใชคําเปรียบเทียบใหเห็นภาพวา เวลาเลือกลงทุนใหคิดวา กําลังลงทุน 
ในเมนสตรีท (Main Street) ไมใช วอลลสตรีท (Wall Street) คําวา “เมนสตรีท” คือ ธุรกิจที่มีการดําเนินงานอยูแลวและ
เติบโตอยางตอเนื่อง ทําธุรกิจแบบย่ังยืนไมใชธุรกิจตามกระแส สวนการลงทุนใน “วอลลสตรีท” เปนการเปรียบเปรยวา
เปนการดําเนินธุรกิจในโลกท่ีจับตองไมได เปนแคสัญญาณการซ้ือขาย สัญญาณราคาจับตองไมได 

วอรเร็น ใหความเห็นวาการท่ีเรารูจักส่ิงที่เราเปนเจาของ ทําใหเราสามารถเนนการลงทุน ไปที่ถนนสายหลัก 
(Main Street) หรือตัวธุรกิจ แมวาเราจะซ้ือมันจากตลาดหุน (Wall Street) แตเราก็จะไมตกใจงายๆ กับการเคล่ือนไหวของ
ราคาหุน เพราะทุกคร้ังเราจะกลับไปดูที่ตัวธุรกิจวามันยังดีอยูใหม แนวคิดนี้จึงเปนการยํ้าใหนักลงทุนแบบเนนคุณคาเห็นวา 
“ความมั่งค่ัง… เกิดจากเมนสตรีทมากกวาวอลลสตรีท” 

1. คนหาธุรกิจดีบนเมนสตรีท 

เวลาเราคนหาธุรกิจที่ดีที่นาสนใจจะลงทุน วิธีหนึ่งที่ควรทําก็คือ เดินไปในยานเศรษฐกิจของเมือง สอดสาย
สายตาคอยดูวา ประชาชนทั่วไปจับจายใชสอยอะไร รานคาบางราน บริษัทบางแหง ทําไมจึงขายดี ทําเลที่ต้ังดี หรือ  
เพราะสินคาบริการถูกใจลูกคา หรือเราอาจเดินเขาไปในรานสะดวกซ้ือหรือซุปเปอรมารเก็ต เขาไปซื้อน้ําผลไมย่ีหอ 
ที่เราโปรดปราน แลวอาจจะฉุกใจคิดวา จะมีคนอีกเทาไรท่ีมีรสนิยมแบบเรา ขนาดตลาดของน้ําผลไมแบบนี้มีอยูเทาใด 
และ เปนสวนแบงการตลาดของนํ้าผลไมย่ีหอนี้อยูเทาใด นี่คือตัวอยางของการเขาไปหาธุรกิจที่ดีบน เมนสตรีท ซึ่งแนวคิด 
การลงทุนแบบนี้ใหคิดเสมือนวาเรากําลังจะทําธุรกิจแบบนี้ดวยตัวของเราเอง 

สวนประเด็นตอมา ถาบริษัทที่เราสนใจน้ันเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยดวย อยางนี้ถือวา 
อยูในวอลลสตรีท ซึ่งถือวาเปนโชคดีที่จะสามารถขอเขาไปลงทุนรวมไดงาย โดยเขาไปซ้ือหุนเก็บไวผาน “วอลลสตรีท”  
แตเราจะสบายใจมากกวาเดิม เพราะผานการวิเคราะหบน “เมนสตรีท” มาเลว 
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2. การลงทุนในเมนสตรีท เปนการลงทุนระยะยาว 

วอรเร็น บัฟเฟตต ใชคําพูดที่โดนใจมาก เม่ือถูกถามวา ทําอยางไรจึงจะรวยเร็ว เขาตอบวา “ตลาดหุน  
(วอลลสตรีท) เปนสถานที่เพียงแหงเดียวที่คนขับรถโรลสรอยซ ไดรับคําแนะนําจากคนนั่งรถไฟฟาใตดิน”  
ซึ่งตีความหมายไดวา... คนนั่งรถไฟฟาใตดินก็คือ ประชาชนท่ัวไปนั่นเอง เขาใชชีวิตอยางไร บริโภคอะไร วอรเร็นจึงลงทุน
ในบริษัทที่ผลิตอิฐ สีทาอาคาร ฉนวนกันความรอน พรม เคร่ืองดูดฝุน เคร่ืองประดับอัญมณี เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชใน
ครัวเรือน เปนตน หลายบริษัทที่วอรเร็นเขาไปลงทุน เขาเร่ิมจากการเปนเจาของกิจการบางสวน โดยซ้ือขายผานตลาด
หลักทรัพย ไปสูการซื้อเพื่อเปนเจาของทั้งกิจการ โดยซื้อเพิ่มเร่ือยๆ ถือหุนไวในระยะยาว ถาบริษัทม่ันคงดีกําไรสูง มูลคาหุน
ก็สูงขึ้นดวย กลยุทธการลงทุนแบบนี้มีผลทําใหในระยะยาวมูลคาพอรตการลงทุนของวอรเร็น ก็เปล่ียนไปดวย 

การจัดสรรสินทรัพยของบัฟเฟตต 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

เงินสด 2% 18% 5% 5% 6% 10% 
หุนกู 21% 27% 39% 34% 39% 34% 
หุนสามัญ 73% 51% 51% 39% 30% 26% 
ธุรกิจ 4% 4% 5% 22% 25% 30% 
รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
จะเห็นไดวา ในพอรตลงทุนของวอรเร็น ในป 1997 ลงทุนในหุนสามัญถึง 73% ของสินทรัพยและลดลงเหลือ 

26% ในป 2002 โดยไมมีการขายหุนออกเลย แตขณะท่ีไดเขาซ้ือหุนธุรกิจที่ดีเพิ่มจนมีสัดสวนจาก 4% ของสินทรัพยเปน 
30% ในอีก 5 ป ตอมา ถาบริษัทเหลานั้นทํากําไรไดดี ราคาหุนที่สูงขึ้นก็จะทําใหพอรตการลงทุนของเขามีมูลคาสูงขึ้น อีก
ทั้งเงินปนผลที่เปนสวนแบงจากกําไรก็จะยังชวยใหความม่ังค่ังของเขาเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการไปซ้ือกิจการเมนสตรีท 
ดีๆ เพิ่มขึ้นอีก อยางไรก็ดี วอรเร็น จะไมเขาไปเก่ียวของกับ การซ้ือขายกิจการแบบไมเปนมิตร และพนักงานท้ังหมด 
จะยังคงทํางานอยูตอไปเม่ือเขาซ้ือกิจการ  

การลงทุนสไตลแบบ วอรเร็น บัฟเฟตต มีลักษณะที่ขัดแยงกับการลงทุนทั่วไปในวอลลสตรีท นักซ้ือขายหลักทรัพย
หรือเทรดเดอร ในวอลลสตรีท หารายไดจากการเคล่ือนไหวของราคาหุนซ่ึงตรงขามกับวอรเร็น ที่สรางความม่ังค่ังและ 
ทํากําไรจากผลประกอบการของแตละธุรกิจที่เขาลงทุน เขาเนนและจํากัดการลงทุนในบริษัทเพียงไมก่ีแหง เวลาประเมิน
บริษัท เขาไมใชการเคล่ือนไหวของราคาหุนของบริษัท แตจะวัดจากการเปล่ียนแปลงของมูลคาตามบัญชีในแตละป  

โดยสรุปแลว วิธีการของวอรเร็น บัฟเฟตต ที่ลงทุนใน เมนสตรีท เปนเร่ืองการวิเคราะหธุรกิจดีๆ เพียง 1 – 2 ธุรกิจ 
เขาเจาะลึกศึกษางบกําไรขาดทุน งบดุล ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ความตองการเงินทุน หนี้สิน มูลคาที่แทจริง 
จริยธรรมของผูบริหาร คานิยมของผูบริหาร บุคลิกของผูบริหาร ความภักดีของลูกคา พนักงานและเจาของ เขาเห็นวา 
การลงทุนแบบวอลลสตรีท ซึ่งเปนส่ิงที่คนอื่นๆ กําลังกระทํา เชน เขาซ้ือวันนี้แลวขายออกพรุงนี้ มีระยะเวลาส้ัน  
มันไมเก่ียวกับมูลคา แตเก่ียวกับราคาท้ังส้ิน 
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Robert P. Miles ผูเขียน ม่ังค่ังอยางวอรเร็น บัฟเฟตต ไดสรุปวิธีการตรวจสอบกิจการใน เมนสตรีทไว  
3 ประการดังนี้ 

1. พิจารณาที่ตัวธุรกิจ เรียบงายหรือไม อยูในอุตสาหกรรมท่ีเราเขาใจหรือไม เปนธุรกิจที่มีอัตรากําไรสูงหรือไม 
มีหนี้สินหรือไม อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเปนอยางไร 

2. พิจารณาตัวผูบริหาร พวกเขาซ่ือสัตยหรือไม แผนการขยายธุรกิจเปนอยางไร ฐานะการเงินดีหรือไม สัดสวน
การถือหุนในกิจการของพวกเขามากนอยเพียงใด 

3. พิจารณามูลคาธุรกิจ กิจการมีมูลคาที่แทจริงเทาใด สามารถซื้อในราคาถูกหรือไม 
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ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


