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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ในบรรดาหนังสือการลงทุนที่วางขายในท้องตลาด ไม่ว่าของไทยหรือ

ต่างประเทศ ส่วนใหญ่แล้วที่ขายดีมักเป็นหนังสือประเภท “อ่านง่าย” ไม่

ต้องใช้ความพยายามมากนัก สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านโดย 

ทั่วไป

ปัญหาก็คือ หนังสือบางเล่มได้น�าเสนอวิธีลงทุนที่ “ง่ายเกินจริง” จน 

นักลงทุนมือใหม่หลงคิดไปว่า มีความรู้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะประสบความ

ส�าเร็จ

แต่นั่นไม่ใช่ “หนังสือเล่มนี้”

เนื้อหาใน Warren Buffett Accounting Book หรือชื่อภาษาไทยว่า 

“เรียนบัญชีกับ วอร์เรน บัฟเฟตต์” เป็นการอธิบายเรื่องของงบการเงินโดย

ละเอยีดแบบเจาะลกึทลีะบรรทดั ไล่เรยีงกนัไปจนครบทกุงบ รวมทัง้อตัราส่วน

ทางการเงนิต่างๆ โดยผูเ้ขยีนได้อ้างองิวธิกีารของ วอร์เรน บฟัเฟตต์ นกัลงทนุ

ที่ประสบความส�าเร็จที่สุดในโลก เพื่อให้เราประยุกต์เอาแนวทางและเกณฑ ์

การคัดเลือกหุ้นของ “ปู่” ไปใช้ได้
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ผู้ที่มีพื้นฐานด้านบัญชีเพียงเล็กน้อย หากอดทนอ่านหนังสือเล่มนี้ไป 

ช้าๆ ทีละส่วน ตรงไหนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาอ่านซ�้า จะช่วยเสริมสร้างความ

รู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี และส�าหรับคนที่มีพื้นฐานบัญชีในระดับหนึ่งแล้ว 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้ทบทวนและเพิ่มความแม่นย�า และ 

น่าจะช่วยให้อ่านงบการเงินที่มีความซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมได้

สุภาษิตจีนว่าไว้ “ยาดีขมปากแต่โรคหาย” ผมเลือกเรียบเรียงหนังสือ

เล่มนี้ เพราะมองว่าเป็น “ยาดี” คือเนื้อหาอาจไม่ได้สนุกตื่นเต้น แต่รับรอง

ว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่ต้องการท�าความเข้าใจในเร่ืองบัญชีอย่าง 

ถ่องแท้ อันถือเป็นงานที่ “ท้าทาย” ส�าหรับผมโดยส่วนตัว

ด้วยประสบการณ์ในการลงทนุ รวมทัง้เผยแพร่ความรูแ้ก่นกัลงทนุไทย

มาเปน็เวลาหลายต่อหลายปี สิ่งหนึ่งทีผ่มยนืยันกับทา่นได้ก็คือ “ไมม่ีทางลัดสู่

ความส�าเรจ็” ทกุคนทีอ่ยากมัง่คัง่ ต้องย่างก้าวไปบน “ถนนใหญ่” ซึง่หมายถงึ

การ “ท�างานหนัก” ต้องท�าการบ้าน อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยความ

มุมานะพยายาม

หนงัสอืเล่มนีค้อืเพื่อนทีด่ขีองท่านบน “ถนนใหญ่” สูจ่ดุหมายปลายทาง

นั้น โปรดอย่ามองข้ามมันไปนะครับ

ชัชวนันท์ สันธิเดช

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ClubVI
www.facebook.com/ClubVI

www.ClubVI.com
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บทน�ำ
วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า นักลงทุนทั่วๆ ไปไม่จ�าเป็นต้อง

มีความรู้ทางการเงินขั้นสูง ก็สามารถเข้าใจพื้นฐานวิธีการลงทุนของ วอร์เรน 

บัฟเฟตต์ ได้ ในปี 2012 เราได้เขียนหนังสือชื่อ Warren Buffett’s Three 

Favorite Books เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นส�าหรับนักลงทุนมือสมัครเล่น เพื่อให้

พวกเขาเข้าใจหลกัคดิพืน้ฐานขัน้เบสกิทีส่ดุของวธิลีงทนุแบบ วอร์เรน บฟัเฟตต์

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะพานักลงทุนไปไกลกว่านั้นอีกขั้นหนึ่ง 

คือจะสอนค�าศัพท์ทางบัญชีและเทคนิคที่ส�าคัญ ซึ่งผู้ที่จะเอาจริงกับการ 

ลงทุนควรรู้ไว้ ส่ีบทแรกของหนังสือจะสอนคุณว่า จะมองตลาดหุ้นอย่างไร 

จะเลือกและประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไร ซ่ึงใช้ความรู้และทักษะทางบัญชีใน

ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่หากคุณต้องการเจาะลึกลงไปในงบการเงินของกิจการ 

สีบ่ทสดุท้ายจะให้คณุได้ทดลองท�า โดยเราจะถกเร่ืองบญัชีไปทีละบรรทัด และ

เนื่องจากหลกัการในหนงัสอืเล่มนีม้าจากความคดิของบคุคลทีฉ่ลาดปราดเปรื่อง

จ�านวนหนึ่ง เราจึงขอแนะน�าให้คุณรู้จักพวกเขาเหล่านั้นเสียก่อน
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บทน�า

วอร์เรน บัฟเฟตต์ (1930- )

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย ณ วันนี้เขากลายเป็นนักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกตลอดกาล ความมั่งคั่งสุทธิของเขาใน

ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านเหรียญ เขาสร้างขุมทรัพย์มหาศาลขึ้น

มาจากวธิกีารลงทนุทีมี่ความสม�า่เสมอและมเีหตผุล ซึง่เราจะใช้เป็นกรอบของ

หนังสือเล่มนี้ไปจนจบ เขาคือซีอีโอของบริษัทที่ช่ือ เบิร์กไชร์แฮทาเวย์ เป็น

เครือบริษัทโฮลดิ้งยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยที่ตัวเขาเองถือหุ้นใหญ่สุด 

นอกจากนี้ เขายังประกาศค�ามั่นสัญญาว่าจะบริจาคทรัพย์สินมากกว่า 99% 

ให้การกุศลอีกด้วย
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บทน�า

เบนจามิน แกรแฮม (1894-1974)

ส�าหรบัคนจ�านวนมาก แกรแฮมคอืผูค้ดิค้นการลงทนุเน้นมลูค่า (value investing) 

เบนจามนิ แกรแฮม คอื อาจารย์ของ วอร์เรน บฟัเฟตต์ ทีม่หาวทิยาลยัโคลมัเบยี 

ทั้งยังเป็นนายจ้าง เป็นคนต้นแบบ และมิตรตลอดชีวิตของบัฟเฟตต์ด้วย 

เบนจามิน แกรแฮม คือผู้เขียนหนังสือ The Intelligent Investor และ 

Security Analysis ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทั้งสองเล่มคือวรรณกรรม 

เกี่ยวกับการลงทุนเน้นมูลค่าที่ส�าคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา วอร์เรน บัฟเฟตต์ 

ยังเคยพูดอยู่บ่อยครั้งว่า หนังสือสองเล่มนี้ได้หล่อหลอมปรัชญาการลงทุน

ของเขาขึ้นมา



บทน�า

ชาร์ลส์ มังเกอร์ (1924- )

รองประธานของเบิร์กไชร์แฮทาเวย์ เป็นที่รู้จักมากที่สุดในฐานะคู่หูทางธุรกิจ 

ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ แม้จะไม่ดังเท่าบัฟเฟตต์ แต่ ชาร์ลี มังเกอร์ ได้รับการ

ยอมรับนับถือจากบุคลิกอันแข็งกร้าวและวิธีการลงทุนที่หนักแน่น ทักษะในการ

ลงทุนของมังเกอร์ได้ท�าให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้
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นักลงทุนเน้นมูลค่ามองตลาดหลักทรัพย์แตกต่างจากนักลงทุนทั่วๆ 

ไป พวกเขา “ไม่เชื่อ” ว่าตลาดหุ้นคือแหล่งรวมของหุ้น พวกเขา มอง ว่า 

ตลาดหุ้นคือแหล่งรวมของบริษัท ความแตกต่างตรงน้ีได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง มันจะช่วยอธิบายว่าเพราะเหตุใดนักลงทุนเน้นมูลค่าจึงเอาชนะ 

ตลาดได้อย่างสม�่าเสมอปีแล้วปีเล่า

ในบทนี ้คณุจะได้เรยีนรูว่้าจะคดิให้แตกต่างจากคนในตลาดหุน้ได้อย่างไร 

ด้วยการคิดต่าง คุณจะมีความได้เปรียบท่ีโดดเด่นและไม่เหมือนใคร อันจะ 

ช่วยให้คุณเติบโต โดยมีความเสี่ยงลดลง และเครียดน้อยลงด้วย คุณจะได้

เรียนรู้ว่าท�าไมหุ้นตกถึงเป็นเรื่องดี และจะได้รู้ว่านักลงทุนหุ้นท่ีเก่งๆ สร้าง 

ความมั่งคั่งขึ้นมาได้อย่างไร

คุณตลาดและฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์

คุณเคยเจอคุณตลาดมั้ยครับ ถ้าคุณเคยซื้อขายหุ้น แปลว่าคุณเคยเจอ

เขามาแล้วละ และถ้าคุณเคยฟังข่าวการเงิน คุณต้องเคยได้ยินเรื่องราวของ

เขามาบ้างแล้ว คุณตลาดคือบุคคลสมมติที่ ศาสตราจารย์เบนจามิน แกรแฮม 
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ได้สร้างขึ้น และเอาไปสอนลูกศิษย์ในชั้นเรียนของเขาเมื่อยุคปี 1950 คุณ 

อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของแกรแฮมมาบ้างแล้ว แต่ถ้าไม่เคย ผมแน่ใจว่า

คุณต้องเคยได้ยินชื่อลูกศิษย์สมองเพชรของเขาที่ชื่อ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่ง

เป็นนักลงทุนหุ้นที่ประสบความส�าเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์

คณุตลาดเป็นบคุคลทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ทีค่ณุต้องท�าความรูจ้กัคุน้เคย

เอาไว้ หากคุณคิดจะเอาจริงกับการลงทุนในหุ้น ทุกๆ วันเขาจะมาเยี่ยมเยียน

คุณ พอเขามาถึง คุณจะซื้อหรือขายบริษัทคุณภาพสูงและ/หรือต�่า ในราคา

ถูกและ/หรือแพง อย่างไรก็ได้ การที่คุณตลาดมาหาคุณน้ันเป็นเรื่องดีเสมอ 

เขาเป็นคนไม่ค่อยโกรธ คุณจะเอาบริษัทของเขาไปดูแล้วดูอีกนานแค่ไหนก็ได้ 

จะขอดูทุกวันยังได้เลย และถ้าไม่พอใจ จะไม่ซื้อไม่ขายอะไรเลยก็ยังได้ ข้อดี

ของคุณตลาดคือ คุณอาจจะมองข้ามเขาไปเป็นปีๆ แต่สุดท้าย เขาก็ยังกลับ 

มาหาคุณทุกวัน พร้อมกับมีข้อเสนอใหม่ๆ มาให้เสมอ

บางครั้ง คุณตลาดอาจมาหาคุณตอนที่เขาก�าลังอารมณ์ดี ซ่ึงในเวลา

เช่นนั้น เขาจะมีลูกค้ามากมาย และหุ้นที่เขาขายก็จะแพงไปซะทุกตัว ไม่ว่า

บริษัทนั้นจะมีคุณภาพสูงหรือต�่าก็ตาม วันต่อมาเมื่อคุณตลาดกลับมาหาคุณ 

เขาอาจจะมีลูกค้าน้อยลง ซึ่งท�าให้เขาอารมณ์ไม่ค่อยจะดี และในวันที่เป็น 

เช่นน้ัน เขาก็จะเอาบริษัทมาขายให้คุณแบบลดราคา ซึ่งท�าให้บริษัทเหล่านั้น

ราคาถูกลง

ใช่ครับ คุณน่าจะพอเดาได้แล้วว่าเราก�าลังพูดถึงอะไร เราก�าลังพูด

ถึงตลาดหุ้นนั่นเอง ตลาดหุ้นมีขึ้นมีลงทุกวัน บางคนอาจเถียงว่ามีเหตุผลตั้ง 

มากมายที่ท�าให้ราคาหุ้นผันผวน คนพวกนั้นคิดว่าราคาหุ้นจะสะท้อนมูลค่าที่ 

แท้จริงของบริษัทเสมอ แนวคิดเช่นนี้แพร่หลายมากในวงการวิชาการ
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แต่นักลงทุนเน้นมูลค่าอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ เบนจามิน 

แกรแฮม เถยีงเร่ืองน้ีหวัชนฝา ทัง้สองเชื่อว่าในระยะสัน้ตลาดหุน้จะเคลื่อนไหว

ไปตามอารมณ์ ในระยะยาวต่างหากราคาจึงจะเป็นไปตามมูลค่า คุณตลาด 

อาจเป็นตัวละครสมมติก็จริง แต่เขาเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิทยาทางอารมณ์

ของตลาดหุ้นในระยะสั้น และการที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ สั่งสมความมั่งคั่ง 

ส่วนตัวขึ้นมาได้กว่า 60,000 ล้านเหรียญ โดยใช้การลงทุนเน้นมูลค่า จึงมี

เหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า เขาคิดถูก

ส�าหรับนักลงทุนจ�านวนมาก ตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก พวกเขา 

เห็นราคาหุ้นขึ้นๆ ลงๆ พวกเขาท�าทุกอย่างด้วยความหวังว่าจะซื้อถูกและ 

ขายแพง ผมเพิ่งเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “นักลงทุน (investor)” ใช่ไหมครับ เอาล่ะ 

ผมขอถอนค�าพดู เพราะในความคดิของผม คนพวกนีค้อื “นกัเล่นหุน้ (trader)” 

ในโลกนี้มีนักเล่นหุ้นอยู่เป็นจ�านวนมากในทุกยุคทุกสมัย เมื่อห้าร้อยปีก่อน 

ชาวยุโรปล่องเรือไปสู่โลกใหม่เพื่อซื้อยาสูบ และเอามาขายในราคาแพงกว่าที่

ประเทศของตน เวลาคณุไปซือ้ของช�า คณุซือ้นมในราคาแพงกว่าทีร้่านค้าปลีก

ซื้อมา จะเป็นยาสูบ นม หรือหุ้น ก็เป็นเช่นนี้ทั้งนั้น

หากคุณเป็นนักลงทุนเน้นมูลค่า คุณจะไม่มองตัวหุ้น แต่คุณจะมอง 

บริษัท คนจ�านวนมากมีแนวโน้มที่จะลืมเรื่องนี้ เวลาเป็นเจ้าของหุ้น คุณก�าลัง 

เป็นเจ้าของส่วนหน่ึงของธุรกิจท่ีมีอยู่จริงตามสัดส่วนของหุ้นที่คุณถือ ซึ่ง

หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร การมีหุ้นอยู่หนึ่งหุ้น ย่อมมีศักดิ์และสิทธิ์ 

เท่าเทียมกัน ส่วนมูลค่าหุ้นของบริษัทนั้นๆ ในมือของคุณจะเป็นเท่าไร ก็ข้ึน

อยู่กับจ�านวนหุ้นที่คุณถือ โดยตลาดหลักทรัพย์ได้ ให้ โอกาสนักลงทุนทุกคน

อย่างเท่าเทียมในการซื้อบริษัทที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยผู้ที่ซื้อก็จะ

กลายเป็นเจ้าของบริษัท และมีสิทธิ์ในผลก�าไรของบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนหุ้น 
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ที่ตัวเองมีอยู่ เอาล่ะ ทีนี้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ อาจจะมีหุ้นโคคา-โคล่าในจ�านวน

มากกว่าที่คุณสามารถจะมีได้ แต่หลักการนั้นเหมือนกันทุกประการ 

หากคุณอยากเป็นนักลงทุนเน้นมูลค่าเหมือน วอร์เรน บัฟเฟตต์ คุณ

ต้องสะสมหุ้น อย่าซื้อๆ ขายๆ เบนจามิน แกรแฮม เคยกล่าวไว้ว่า “ในระยะ

สั้น ตลาดเป็นเครื่องลงคะแนนเสียง แต่ในระยะยาวมันคือเครื่องชั่งน�้าหนัก” 

ถ้อยแถลงอันทรงภูมินี้เป็นสัญลักษณ์แห่งอุดมการณ์ของเขาในการสะสมหุ้น 

หรือหลักทรัพย์ “ของธุรกิจ” ซ่ึงส�าคัญยิ่งกว่ากิจกรรมในตลาดหุ้นใดๆ ใน 

แต่ละวัน

สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งต้องเข้าใจเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ คือ

เหตุผลที่ท�าให้ราคาหุ้นมีความเคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด ความจริงก็คือ 

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปตาม พื้นฐาน หรือ ตรรกะ 

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ คุณอาจเห็นหุ้น XYZ ราคาขึ้นไป 2% ในชั่วข้ามวัน 

จากน้ันก็ตกลง 1% ในวันต่อมา ลักษณะเช่นนี้คงไม่ค่อยมีใครแปลกใจ แต่

ถ้าลองคิดดูดีๆ คุณจะเห็นเองว่าเรื่องพวกนี้มันเหลวไหลสิ้นดี สมมติว่าบริษัท 

XYZ ที่ว่านั้นคือโคคา-โคล่า คุณได้ยินนักวิเคราะห์พูดออกทีวีว่า ที่หุ้นขึ้นเป็น

เพราะอัตราการว่างงานลดลงกว่าที่คาด จากนั้นไม่ถึง 24 ชั่วโมง คุณก็ได้ยิน

นักวิเคราะห์อีกคนบอกว่า หุ้นตกเพราะความเชื่อม่ันของผู้บริโภคลดลงมาก 

กว่าที่ธนาคารขนาดใหญ่คาดการณ์ไว้ นั่นคือเหตุผลที่ถูกต้องจริงหรือ ที่ 

ท�าให้มูลค่าของบริษัทโคคา-โคล่า ณ วันหนึ่งสูงกว่าอีกวันหนึ่ง แน่นอนว่า 

ค�าตอบคือ “ไม่ใช่” หากเราประเมินมูลค่าธุรกิจเล็กๆ สักธุรกิจหนึ่งที่อยู่บน

ท้องถนนในเมืองเล็กๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้หลักคิดเดียวกันนี้ ก็คงจะ 

น่าหัวเราะสิ้นดี



17

บทที่ 1 เราควรมองตลาดหุ้นอย่างไร

แล้วอะไรเล่าที่มาก�าหนดราคาหุ้น ค�าตอบก็คือ ทุกๆ คนที่ซ้ือและ 

ขายหุ้นนั่นแหละท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปกติแล้ว 

ในแต่ละวัน หุ้นของแต่ละบริษัทจะถูกซ้ือขายกันในสัดส่วนไม่ถึง 1% ของ

ปริมาณหุ้นทั้งหมด นั่นเท่ากับว่าคนเพียงไม่กี่คนเป็นผู้ก�าหนดราคาปัจจุบัน 

ของทั้งบริษัท ด้วยอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อหุ้นจ�านวนหนึ่งเท่านั้น และบ่อย

ครั้งที่คนกลุ่มเดียวกันนี้ ก�าลังซื้อๆ ขายๆ หุ้น ซึ่งท�าให้ราคาของบริษัทใน 

แต่ละวันถูกก�าหนดด้วยคนจ�านวนไม่กี่ร้อย อาจจะไม่ถึงพันคนเสียด้วยซ�้า 

นักเล่นหุ้นบางคนอาจมีวิจารณญาณที่ดีในการซื้อขาย แต่ส่วนใหญ่มักใช้ 

อารมณ์หรือเหตุผลส่วนตัว ดังนั้น เรามาพบกับคุณตลาดกันอีกครั้งดีกว่า!

โปรดสังเกตว่า ผมก�าลังพูดถึง “ราคา” ไม่ได้พูดถึง “มูลค่า” ของหุ้น

เลยแม้แต่น้อย ราคาและมูลค่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เวลาท่ีคุณ 

ตลาดก�าลังใจเยี่ยม ราคาจะสูงลิบลิ่วจนบางครั้งกลายเป็นฟองสบู่ ซึ่งท�าให้

ราคาและมูลค่าของบริษัทแทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

เราได้เห็นฟองสบู่ตลาดหุ้นแตกมาแล้วหลายครั้ง ตัวอย่างหนึ่งคือ

ฟองสบู่ดอตคอมเมื่อปี 2000 ซึ่งเกิดขึ้นจากการมองโลกในแง่บวกเกินจริง

ต่อบริษัทเทคโนโลยี โดยเชื่อกันว่าบริษัทพวกนั้นจะราคาแพงแค่ไหนก็ได้ ซึ่ง 

เป็นความเชื่อที่ผิดและอันตรายอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับความเชื่อที่ก่อให ้

เกิดวิกฤตในคร้ังก่อนๆ เม่ือไม่นานมานี้ โลกก็เพิ่งประสบวิกฤติทางการเงิน 

จากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ที่แตกออกเพราะหนี้เสีย นั่นก็เป็นภาวะฟองสบู ่

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาและมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กัน จนสุดท้าย

ความจริงจึงปรากฏ และราคาสินทรัพย์ก็กลับเข้าสู่จุดที่ถูกต้อง
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แล้วท�าไมฟองสบู่พวกนั้นถึงเกิดขึ้นซ�้าๆ ซากๆ ได้ละ เราไม่เคยเรียนรู้

อะไรจากอดีตเลยหรือ ถ้าให้ตอบตรงๆ ก็คือ “ไม่เลย” ในปี 1637 โลกของเรา

เจอกับเศรษฐกิจฟองสบู่เป็นครั้งแรก โดยเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ ที่เรียกกันว่า 

“ทิวลิปเมเนีย (tulipmania)” ณ จุดพีคของฟองสบู่ครั้งนั้น ทิวลิปดอกเดียว 

ซื้อขายกันที่ราคา 10 เท่าของค่าจ้างแรงงานทั้งปี ซึ่งสูงกว่า “มูลค่า” ของ 

ดอกทิวลิปนั้นลิบลับ ในวันนี้เราอาจหัวเราะเยาะชาวดัตช์โบราณที่เข้าไปร่วม

วงซื้อขายดอกทิวลิปเมื่อครั้งกระโน้น แต่จากสิ่งที่ได้เห็นในช่วงสองทศวรรษ 

หลงัสดุ กช็ดัเจนอยู่แล้วว่ามนุษย์เราเรียนรู้อะไรน้อยมากจากฟองสบูเ่ศรษฐกิจ

เมื่อครั้งอดีต

เราได้เห็นฟองสบู่ทางเศรษฐกิจต่อเน่ืองเรื่อยมาเป็นเวลานานโขแล้ว 

และก็มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าจะยังคงมีฟองสบู่อีกหลายครั้งในอนาคต

ข้อโต้แย้งมีเพียงประการเดียว นั่นคือ ฟองสบู่เป็นสิ่งที่มนุษย์ท�าให้เกิด

ขึ้น แม้เราจะท�านายได้ว่าขณะนี้คนจ�านวนมากในตลาดหุ้นก�าลังท�าในสิ่งที่ไม่

ฉลาด แต่เราก็เดาไม่ถูกหรอกว่าความโง่นั้นจะด�ารงอยู่ไปอีกนานแค่ไหน เรารู้

ว่าฟองสบู่ก�าลังเกิด แต่เราไม่รู้ว่ามันจะแตกเมื่อไร อาจจะอีกนานหลายปีก็ได้ 

มีคนขาดทุนไปมากมายจากการเดิมพันตรงข้ามตลาดที่ก�าลังเป็นฟองสบู่ 

เพราะต่อให้พวกเขาคิดถูก พวกเขาก็อาจเงินหมดก่อนที่ตลาดจะกลับเข้าสู่ 

จุดที่ถูกต้อง

อันที่จริง การเดิมพัน แบบตรงข้ามกับตลาดถือเป็นการเก็งก�าไรอย่าง

หนึ่ง แต่เรามาดูกันเถอะว่า เพราะเหตุใดการลงทุนเน้นมูลค่าจึงสอนให้เรา

หาประโยชน์จากพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบน้ี ก่อนอื่น ขอยกค�าสอนของ 

เบนจามิน แกรแฮม ที่เคยสอนลูกศิษย์ของเขามาไว้ ณ ที่นี้ 
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“คุณตลาดเป็นคนรับใช้ ไม่ใช่นายของเรา” 

- วอร์เรน บัฟเฟตต์

ข่าวดี! ตลาดก�าลังลง

คณุชอบของลดราคาใช่ไหม แน่นอนส!ิ ใครจะไม่อยากซือ้สนิค้าคณุภาพ

ดีที่ลดราคาลงมาบ้างเล่า ผมซื้อของได้มากขึ้นเวลาที่ราคามันถูกลง พอมัน 

แพงขึ้น ผมจึงซื้อน้อยลง หรือเลิกซื้อไปเลย

มันก็แปลกดีนะครับ เวลาคนเราซื้อของตามร้านค้า ทุกคนจะเป็น

เช่นนี้เสมอ แต่ที่น่าสนใจก็คือ พอถึงเวลาซื้อหุ้น พวกเขากลับท�าตรงกันข้าม 

เพราะอะไรล่ะ

เวลาหุ้นแพงไปท้ังตลาด คนมักจะคิดเหมือนๆ กันว่า เงินทองหา 

ง่ายจัง ในทางตรงข้าม เวลาตลาดตกลงมาหรือท�าผลงานได้ไม่ค่อยจะดี 

นักเล่นหุ้นกลับเผ่นหนีราวกับกลัวโรคระบาด สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะคนเรา 

มักจะคิดและท�าตามๆ กัน แทนที่จะท�าความเข้าใจและหาความรู้ ให้ถ่องแท้ 

ดังนั้น พอตลาดท�าผลงานได้ไม่ดี คนจ�านวนมากต่างก็หนีหายไป เพราะ 

พวกเขารู้สึกว่าก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ตัวเองไม่มีความเข้าใจ ไอเดียน้ี

ส�าคัญมาก รากที่มาของการลงทุนเน้นมูลค่าก็มาจากไอเดียพื้นฐานตรงนี้เอง 

กล่าวคือ ตลาดไม่ได้เป็นผู้ก�าหนดมูลค่า มันก�าหนดแค่ราคาเท่านั้น คุณต้อง

ประเมนิมลูค่าเอง และต้องจ�าไว้เสมอว่า หากซือ้ของชิน้หนึง่ในราคา 5 เหรยีญ 

โดยที่จริงๆ แล้วตัวมันมีค่า 10 เหรียญ ก็เชื่อได้เลยว่านั่นไม่ใช่การตัดสินใจ 

ที่แย่อย่างแน่นอน
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ในฐานะนักลงทุนหุ้น คุณควรคาดหวังให้ตลาดตกเสมอ มีข้อยกเว้น

เพยีงประการเดียวคอื หากตวัคณุถกูบบีด้วยเวลา เช่น หากคณุจะเกษียณอายุ

ภายในหนึง่หรอืสองปี และต้องถอนเงนิก้อนใหญ่ออกมาใช้ ตลาดหุน้กอ็าจเป็น

ท่ีท่ีเส่ียงเกนิไปทีจ่ะเอาเงนิไปฝากไว้ แต่หากเวลาไม่ใช่ปัญหา คณุกค็วรจะหวงั

ให้หุ้นในตลาดถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ยังไม่ลืมคุณตลาดใช่ไหมครับ ก่อนหน้านี้เราได้เห็นไปแล้วว่า เวลา

อารมณ์ดี เขามักขายของแพงมาก แต่เวลาจิตตก เขากลับขายของถูกมาก 

ในศิลปะป้องกันตัวมีศัพท์ค�าหนึ่งคือ “ไอคิโดะ (aikido)” หมายถึง การใช้

โมเมนตัมของคู่ต่อสู้เพื่อจัดการกับเขา เวลาคุณตลาดอารมณ์ไม่ดี จึงเป็น 

เวลาที่ควรสะสมหุ้น และ ใช้ พฤติกรรมของมนุษย์อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาตใิห้เป็นประโยชน์กบัตวัเรา จงจ�าไว้ว่า ตลาดหุน้ทีก่�าลงัตกเป็นประโยชน์

กับคุณ หากคุณรู้จักสรรหาและใช้โอกาสนั้นอย่างชาญฉลาด
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คุณรู้แล้วว่าราคาตลาดในระยะสั้นถูกก�าหนดโดยจิตวิทยามนุษย์ ณ 

เวลาหนึ่ง ผู้คนอาจตื่นกลัว และหุ้นก็อาจจะถูกมาก ในทางตรงข้าม หลายครั้ง

หลายหน ผู้คนอาจจะโลภ และราคาหุ้นก็อาจจะแพงมาก เราท�านายอนาคต 

ไม่ได้ แต่เราคาดการณ์ได้ว่าความกลวัและความโลภจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหว

ของตลาดต่อเนื่องไปในอนาคต

ราคาหุ้นขึ้นๆ ลงๆ อย่างบ้าคลั่ง ในฐานะนักลงทุนเน้นมูลค่า คุณไม่ควร

เสียขวัญไปกับมัน อันที่จริง คุณควรจะตื่นเต้นด้วยซ�้าไป เพราะคุณตลาดคือ

คนรับใช้ของคุณ ยิ่งอารมณ์เขาเหวี่ยงแรงเท่าไร คุณก็มีโอกาสได้ดีลที่ดีมาก

ขึ้นเท่านั้น การเหวี่ยงไปมาของอารมณ์อย่างรุนแรง จะเปิดโอกาสให้คุณซื้อ

ได้ถูกและขายได้แพง

ทักษะที่ส�าคัญประการหน่ึง ซึ่งจะแบ่งแยกนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ออก 

จากนักลงทุนโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นคนหมู่มาก คือการที่นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่อย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ ไม่เคย 

เสียขวัญเมื่อหุ้นที่เขาลงทุนไว้ราคาตก หาก วอร์เรน บัฟเฟตต์ มั่นใจว่าเขา 

ซื้อหุ้นมูลค่า 10 เหรียญ ด้วยเงิน 5 เหรียญ การที่หุ้นนั้นราคาลดลงมาเหลือ 

4 เหรียญ ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดี เพราะ ณ ราคา 4 เหรียญ เขาจะซื้อหุ้นได้

มากกว่าเดิม

แต่คนส่วนใหญ่จะคิดตรงข้าม เมื่อพวกเขาซื้ออะไรสักอย่าง พวกเขา 

ก็หวังว่าราคาของมันจะสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วหลังจากซื้อแล้ว ปัญหาส�าหรับ 

นักลงทุนจ�าพวกน้ีก็คือ ใจของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื่อให ้

การลงทุนเน้นมูลค่าได้ผล คุณต้องลบเรื่องของเวลาท่ีเข้ามาควบคุมการ 

ตัดสินใจออกไปจากใจให้ได้ ซึ่งวิธีดีที่สุดที่จะขจัดมันออกไปก็คือ การเพิ่ม 

ความรู้ ให้กบัตวัเอง เมื่อความรูข้องคณุเพ่ิมขึน้ ความมัน่ใจของคณุกจ็ะเพิม่ขึน้ 
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และความเข้าใจต่อความจริงและข้อเท็จจริงก็จะกระจ่างชัดยิ่งข้ึน การศึกษา

หาความรู้ทางการเงินจะช่วยขจัดแรงขับเหล่านี้ออกจากจิตใจของนักลงทุน 

มือใหม่ทั้งหลาย และเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆ ผมก็มั่นใจว่าคุณจะ

พัฒนาจิตใจจนรู้สึกตื่นเต้นเวลาตลาดหมี ซ่ึงหมายถึงตลาดที่ตกลงมามากๆ 

มาถึง

เพราะเหตุใดหุ้นจึงท�าให้คุณรวย

หุ้นเป็นวิธีที่เรียบง่าย แต่ไม่ง่ายในการสร้างความมั่งคั่ง ความเรียบ

ง่ายของหุ้น เกิดจากการที่คุณตระหนักว่า เมื่อคุณเป็นเจ้าของหุ้น คุณก�าลัง

เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจ ให้คุณนึกถึงหุ้นหนึ่งหุ้นว่า เป็นส่วนเล็กๆ 

ส่วนหนึ่งของทั้งธุรกิจ 

ลองจินตนาการดูก็ได้ครับว่า หุ้นหนึ่งหุ้นคือชิ้นส่วนเล็กๆ บนฝ่ามือ 

ของคุณ คิดแบบนี้อาจจะเห็นภาพชัดขึ้น ทีนี้เมื่อนึกออกมาเป็นภาพแล้ว ก็

ให้นึกต่อไปว่า ธุรกิจชิ้นเล็กๆ บนฝ่ามือนี้ ผลิตสินค้าชิ้นเล็กๆ ออกมา และมี

พนักงานตัวเล็กๆ จ�านวนมาก เช่นเดียวโรงงานโรงเล็กๆ จะนึกไปไกลแค่ไหน

ก็ได้ แต่ประเด็นก็คือ หุ้นหนึ่งหุ้นสร้างผลก�าไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับธุรกิจ

ทั้งธุรกิจ การคิดเป็นภาพเช่นนี้จะช่วยคุณได้ ในภายหลัง เพราะต่อไปคุณอาจ

จะต้องคิดอีกว่า คุณเป็นเจ้าของชิ้นส่วนเล็กๆ ของธุรกิจจ�านวน 100 ชิ้น แต่ 

ละชิ้นสร้างก�าไรได้ 1 เหรียญ โดยมีราคาชิ้นละ 10 เหรียญ

และนั่นก็หมายความเช่นกันว่า ตราบใดที่บริษัทยังท�าก�าไรได้ ในระยะ

ยาว เจ้าของบริษัทก็จะสั่งสมความม่ังค่ังข้ึนไปเรื่อยๆ แต่น่าแปลกไหม ถ้า 

หุ้นเป็นเรื่องง่ายๆ ดังที่ผมเพ่ิงอธิบายไป แล้วท�าไมผู้คนจ�านวนมากจึงสร้าง

ความมั่งคั่งจากตลาดหุ้นไม่ได้เล่า 
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บทที่ 1 เราควรมองตลาดหุ้นอย่างไร

ค�าตอบก็คือ เพราะคนส่วนใหญ่คิดแต่จะรวยวันนี้วันพรุ่งนี้ แทนท่ีจะ 

เลือกรวยแน่ๆ ในอีกยี่สิบหรือสามสิบปีข้างหน้า เรื่องนี้พิสูจน์ได้จากการที่มี 

คนซื้อลอตเตอรีมากกว่าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งๆ ที่การลงทุนในตลาดหุ้น

ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษอะไรเลย

หากคุณมองโลกแห่งการลงทุนด้วยสายตาอันเปิดกว้าง คุณอาจสงสัย

ว่าหุ้นคือเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าคุณยังลังเลสงสัย ก็

ขอให้คุณมั่นใจได้เลย เพราะในบรรดาทางเลือกในการลงทุนทั้งหลายที่มีใน

โลกนี้ มีไม่กี่อย่างหรอกที่สร้างรายได้ ให้คุณอย่างสม�่าเสมอ และโดยภาพรวม

แล้ว หุ้นคือหนึ่งในนั้น

ความแตกต่างระหว่างการลงทุนที่สร้างรายได้และการลงทุนท่ีไม่สร้าง

รายได้ เป็นเร่ืองส�าคัญที่เราต้องพิจารณา การลงทุนที่ไม่สร้างรายได้ก็อย่าง 

เช่น พวกโลหะมีค่าต่างๆ อาทิ ทองค�า เงิน หรือเพชร ในขณะที่บริษัทสร้าง 

ความมั่งคั่งกลับคืนสู่เจ้าของในรูปของก�าไร ทองค�าก้อนหนึ่งกลับไม่ให้อะไร

แก่เจ้าของเลย ทองค�าผลิตกระแสเงินสดไม่ได้ วิธีเดียวที่จะท�าเงินจากทองค�า 

คือต้องรอจนกว่าจะมีคนคิดว่าทองค�านั้นมีค่ามากกว่าตอนที่คุณซื้อมันมา 

ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมเขียนนี้ไม่น่าจะผิดจากความเป็นจริง 

เพราะระหว่างปี 1900-2000 ดาวโจนส์เพิม่จาก 66 เป็น 11,497 ขณะท่ีทองค�า

เพิ่มจาก 20 เหรียญ เป็น 400 เหรียญ

ก่อนท่ีคุณจะเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆ ขอให้ถามตัวเองเสมอว่า “การ

ลงทุนนี้จะสร้างกระแสเงินสดให้ผมหรือไม่” แล้วคุณจะรู้ได้เองว่า พวกโลหะ 

มีค่า ไวน์ งานศิลปะ คือทางเลือกในการลงทุนที่สู้หุ้นไม่ได้ เพราะมันไม่ได้ 

สร้างกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอให้กับคุณ
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เอาละ ผมพูดถึงภาพกว้างๆ มาเยอะแล้ว ผมปูพื้นไปหมดแล้วว่า 

เพราะเหตุใดตลาดหุ้นจึงเหมาะที่จะใช้เพิ่มพูนความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม ใน 

ฐานะนักลงทุนพันธุ์แท้ คุณอาจยังไม่พอใจหากได้รู้เพียงแค่ว่า “ยังไงหุ้นก็ 

ต้องขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะธุรกิจย่อมจะเติบโตขึ้นไป” เนื่องจากในฐานะนักลงทุน 

คุณย่อมอยากท�าผลตอบแทนให้ได้มากที่สุดจากการลงทุนประเภทนี้ และ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คุณจ�าเป็นต้องติดอาวุธด้วยคอนเซปต์ทาง

เศรษฐกิจและการบัญชีขั้นต้นเสียก่อน หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อจัดหาอาวุธ

เหล่านั้นให้กับคุณ
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คอนเซปต์ท่ีนักลงทุนทุกคนควรรู้จัก

หากคณุอยากเอาชนะตลาดหุน้ คณุต้องเริม่เรยีนรูเ้รื่องหุ้นใช่ไหมละครบั 

คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ P/E , ROE, อัตราส่วนก�าไร และอื่นๆ อีกมากมาย จริง

ไหม เอาเป็นว่า ...อย่าเพิ่งเลย

ไม่มีนักลงทุนคนไหนเอาชนะตลาดหุ้นได้ ในระยะยาวโดยไม่เข้าใจเรื่อง

ของอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ และพันธบัตร เร่ืองพวกนี้อาจฟังดูน่าเบ่ือ แต่ 

ความส�าเร็จในตลาดหุ้นของคุณ ผูกติดอยู่กับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่

ถ่ายทอดไว้ ในบทน้ีอย่างแนบแน่น มีคนจ�านวนมากที่พยายามแล้วก็ล้มเหลว 

แต่น่ันไม่ใช่คุณ เพราะคุณตัดสินใจแล้วที่จะก้าวไปอีกขั้น ด้วยการเรียนรู ้

คอนเซปต์เหล่านี้ และเชื่อไหมครับว่า “ขั้นต่อไป” ที่ว่านี้ ไม่ค่อยมีใครก้าวขึ้น

มาหรอก

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates)

เรามกัได้ยนิค�าว่า “อตัราดอกเบีย้” ในข่าวเสมอ อตัราดอกเบ้ียดูเหมือน

เป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลย ไม่ขึ้นก็ลงอยู่ตลอด แต่จริงๆ แล้ว อัตราดอกเบี้ย 

คืออะไร และในฐานะนักลงทุนหุ้น ท�าไมมันถึงส�าคัญกับเรานัก
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ขอให้นึกซะว่าอัตราดอกเบี้ยคือแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงคือสิ่งที่ม ี

ผลกระทบต่อชีวิตเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะเข้านอน หรือจะออกไปวิ่ง 

มาราธอน เราก็ต้องเผชิญกับแรงโน้มถ่วงทั้งสิ้น และเช่นเดียวกับการที่ 

แรงโน้มถ่วงมีผลต่อตัวเรา อัตราดอกเบี้ยก็มีผลต่อเงินและธุรกิจ และจะ 

เป็นเช่นนั้นเสมอ

ที่ต่างจากแรงโน้มถ่วงก็คือ อัตราดอกเบ้ียมีความผันผวน มันไม่หาย

ไปไหนหรอก ยังไงมันก็ยังอยู่ แต่มันจะขึ้นๆ ลงๆ ไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง หาก 

จะมองภาพให้ชัดเจนขึ้น ขอให้ลองจินตนาการตามผมนะครับ

“ระวังนะ มีข้อมูลว่าเฟด 
จะขึ้นดอกเบ้ีย”

“ให้ความสนใจอัตราดอกเบี้ยกันสักนิด”
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