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หมวดการเงินการลงทุนสแกนเพื่อดู
ตัวอย่างหนังสือ
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เรียนรู้
การเป็นเจ้าของบริษัท 

ที่ดีที่สุดเพื่อ 
การเติบโตในระยะยาว

การลงทุนที่ดีที่สุด
คือการลงทุนที่มีคุณภาพ

“บัฟเฟตต์ สอนว่า ให้ลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยม  
แล้วเราจะหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร ค�าตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้”

- โค้ชหนุ่ม เดอะ มันนีโค้ช

“ไม่ว่าจะลงทุนที่ไหน เวลาไหน การลงทุนแบบเน้น “คุณภาพ” 
ยังคงส�าคัญไม่เปลี่ยนไป”
- หมอนัท คลินิกกองทุน

คุณภาพ... เราท�าการตัดสินใจเรื่องน้ีกันอยู ่ทุกวัน แต ่ถึงอย่างน้ันการให ้ 
ค�าจ�ากัดความท่ีชัดเจนของค�าว่า “คุณภาพ” ก็ถือเป็นเรื่องท้าทาย หนังสือเล่มน้ีกล่าวถึง 
ความท้าทายดังกล่าว กลั่นกรองประสบการณ์หลายปีจากการลงทุนออกมาเป็นปรัชญา 
การลงทุนที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับการค้นคว้าอย่างจริงจัง

ทฤษฎีทางการเงินเคยกล่าวไว้ว่าผลลัพธ์ที่ผิดปกตินั้นจะไม่ย่ังยืน คือผลตอบแทน 
ท่ีสูงกว่าปกติน้ันท้ายท่ีสุดแล้วจะค่อย ๆ ลดลงสู่ระดับเฉล่ีย การลงทุนเชิงคุณภาพคือ 
การหาบริษัทท่ีมีคุณลักษณะซึ่งช่วยให้สามารถเอาชนะทฤษฎีดังกล่าวได้ และเป็นเจ้าของ 
บริษัทที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวในระยะยาว

หนังสือเล่มนี้ ได ้ระบุและอธิบายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีเพิ่มโอกาสแก่บริษัท 
ในการเป็นบริษัทท่ีรุ ่งเรืองในระยะยาว รวมถึงคุณลักษณะท่ีลดทอนโอกาสดังกล่าวด้วย  
ตลอดท้ังเล่มจะมีการยกตัวอย่างท่ีน่าสนใจของบริษัทท่ีมีอยู่จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะ 
ที่เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าทั้งที่เป็นของจริงและไม่จริง

AKO Capital บริษัทของผู้แต่งหนังสือมีประสบการณ์ในการค้นหาและลงทุน 
ในบริษัทท่ีมีคุณภาพ ซึ่งช่วยให้พวกเขามีอัตราการเติบโตมากกว่าเท่าตัวของตลาด และ 
เน้ือหาในเล่มก็จะเน้นไปที่ปรัชญาการลงทุน กระบวนการ และบทเรียนต่าง ๆ ท่ีช่วยให ้
บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าว

การลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนที่มีคุณ
ภาพ

ตัว
อย
่าง



Quality Investing
การลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนที่มีคุณภาพ

ผู้เขยีน : Lawrence A. Cunningham, Torkell T. Eide, Patrick Hargreaves
ผู้แปลและเรยีบเรยีง : ธนฐั ศริวิรางกูร, ธนวรรณ เลศิลกัขณากุล
บรรณาธกิาร : ณฐัดนยั เลศิชยัฤทธิ์
บรรณาธกิารที่ปรกึษา : จกัรพงษ์ เมษพนัธุ์, พงษ์พนัธ์ วงศ์หนองเตย
พสิูจน์อกัษร : ณฐัดนยั เลศิชยัฤทธิ์
ศลิปกรรม : เชนสิา เพื่อวงศ์

Originally published in the UK by Harriman House Ltd in 2016, www.harriman-house.com.
Thai translation © 2021 by Live Rich Forever Co., Ltd.
All rights reserved.

ข้อมลูบรรณานกุรมของส�านกังานหอสมดุแห่งชาติ

คนันิ่งแฮม, ลอว์เรนซ์ เอ.
การลงทุนที่ดทีี่สุด คอืการลงทุนที่มคีุณภาพ.-- กรุงเทพฯ : ลฟี รชิ ฟอร์เอฟเวอร์, 2564.
264 หน้า.
1. การบรหิารธุรกจิ. I. ไอด์, โทเกล ท,ี ผู้แต่งร่วม. II. ฮาร์กรฟีส์, แพทรคิ, ผู้แต่งร่วม.  
III. ธนฐั ศริวิรางกูร, ผู้แปล. IV. ธนวรรณ เลศิลกัขณากุล, ผู้แปลร่วม. V. ชื่อเรื่อง.
658
ISBN 978-616-8187-36-4

ราคา 295 บาท
พมิพ์ครั้งแรก : กนัยายน 2564

จดัพมิพ์โดย : บรษิทั ลฟี รชิ ฟอร์เอฟเวอร์ จ�ากดั
เลขที่ 17 ซอยรามอนิทรา 23 แยก 8 แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศพัท์ : 063-219-3994
E-mail : cs@liverich.co.th
www.facebook.com/LiveRichSociety 

จดัจ�าหน่ายโดย พมิพ์ที่ : บรษิทั กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์
บรษิทั ซเีอด็ ยูเคชั่น จ�ากดั (มหาชน) แพกเกจจิ้ง กรุ๊ป จ�ากดั
1858/87-90 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ 6/1 นคิมอุตสาหกรรมบางชนั ซอยเสรไีทย 58
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510
โทรศพัท์ 0-2826-8000 โทรศัพท์ 0-2136-7042

กรณตี้องการสั่งซื้อหนงัสอืจ�านวนมากเพื่อการฝึกอบรม พฒันาองค์กร ขาย หรอืเป็นของขวญั
กรุณาตดิต่อขอรบัส่วนลดพเิศษได้ที่ บรษิทั ลฟี รชิ ฟอร์เอฟเวอร์ จ�ากดั
โทร 063-219-3994 หรอือเีมล cs@liverich.co.th 

ตัว
อย
่าง



การลงทุนที่ดีที่สุด
คือการลงทุนที่มีคุณภาพ

Lawrence A. Cunningham, Torkell T. Eide & Patrick Hargreaves

ลอว์เรนซ์ เอ คันนิงแฮม, ทอร์เคลล์ ที ไอด์ และ แพทริค ฮาร์กรีฟส์

เขียน
ธนัฐ ศิริวรางกูร / ธนวรรณ เลิศลักขณากุล  

แปลและเรียบเรียง

เรียนรู้การเป็นเจ้าของบริษัทที่ดีที่สุดเพื่อการเติบโตในระยะยาว
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“หนังสือ Quality Investing คือส่วนผสมระหว่าง One Up on Wall Street  
ของ ปีเตอร์ ลินช์ และ Margin of Safety ของ เซธ คลาร์แมน โดยรวมเอาวิธีการ 
มองการณ์ไกลของการเติบโตท่ีย่ังยืนเข้าไว้กับวินัย เพื่อท่ีจะเข้าลงทุนเม่ือมีโอกาสท่ี 
นา่ลงทนุ หนงัสือเล่มนี้ได้เล่าถงึศลิปะแห่งการลงทุนตามแนวทางทีท่ำาให้ได้ผลตอบแทนทีดี่”

- เจสัน ไคลน์  
หัวหน้าฝ่ายลงทุน Memorial Sloan Kettering Cancer Center

“ผมแนะนำาเป็นอย่างย่ิงให้ใช้หนังสือ Quality Investing เพื่อเป็นเครื่องมืออัน 
ทรงพลัง เป็นแก่นปรัชญาการลงทุน เพราะหนังสือเล่มนี้แสดงให้เข้าใจว่าเหตุใดส่วนเผ่ือ 
ความปลอดภัยที่ดีที่สุดในระยะยาวนั้นไม่ได้มาจากราคาท่ีเข้าลงทุน แต่มาจากคุณค่าของ 
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท”

- โธมัส เอ รัสโซ  
หุ้นส่วน Gardner Russo & Gardner

“หนังสือ Quality Investing โดยทีมนักลงทุนคุณภาพเยี่ยม ให้ข้อมูลของการ 
วิเคราะห์ท่ีชัดเจนและแม่นยำาท่ีจะสร้างความสำาเร็จให้กับกลยุทธ์ของการลงทุนระยะยาว  
ทา่มกลางโลกของการลงทนุระยะส้ันที่ได้รบัความนยิมขึน้เรือ่ย ๆ  ขอ้มูลเชิงลึกของหนงัสือ 
เล่มนี้จึงมีคุณค่าอย่างมาก”

- นีล ออสเตรอร์  
ผู้ร่วมก่อตั้ง Marathon Asset Management

“หนังสือ Quality Investing ได้อธิบายแนวทางที่มีเอกลักษณ์ในการประเมิน 
โอกาสของการลงทุนด้วย ตัวอย่างของบริษัทในชีวิตจริง และประสบการณ์จริง อัดแน่น 
ไปด้วยบทเรียนที่น่าสนใจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก ซึ่งไม่ได้เหมาะกับเฉพาะนักลงทุน 
เท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้นำาในธุรกิจที่หาหนทางในการสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพและม่ันคง  
Quality Investing เป็นหนังสือที่ยอดเย่ียม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นำาธุรกิจ ผู้ที่เรียน MBA  
และเช่นเดียวกับนักลงทุนเองก็ควรอ่านเช่นกัน”

- เฮนริก เอิร์นรูธ  
ผู้อำานวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KONE
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“AKO Capital เป็นบรษิทัแรก ๆ  ทีต่ระหนกัถงึสูตรลับของ Ryanair ซึง่เป็นบรษิทั 
ที่โดดเด่น มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันหล่อเหลา และมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทั้งหมดนี ้
เป็นการกล่าวโดยถ่อมตัวแล้ว... คนกลุ่มนี้คืออัจฉริยะ ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ คุณต้อง 
อ่านหนังสือเล่มนี้ และใช้บริการ Ryanair!”

- ไมเคิล โอเลียรี่  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ryanair

“คุณภาพนั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้ว มันก ็
ยากท่ีจะหาปัจจัยอื่นที่สำาคัญกว่าในการสร้างผลตอบแทนท่ีดี นั่นหมายความว่าคุณภาพ 
นั้นเป็นส่ิงที่ไม่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะมันมักจะประกอบไปด้วยปัจจัยเชิง 
คุณภาพที่เป็นนามธรรมมากกว่า นอกจากนี้ คุณภาพยังมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลง 
เม่ือเวลาผ่านไป หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายและให้หลักเกณฑ์เพื่อช่วยให้นักลงทุน 
สามารถคิดเรื่องคุณภาพได้อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ ขอให้เพลิดเพลินกับการอ่าน 
หนังสือเล่มนี้”

- โธมัส เอส เกย์เนอร์  
ผู้อำานวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Markel Corporation

“เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยม ชัดเจน และให้ข้อมูลเชิงลึก หนังสือ Quality Investing  
นั้นเป็นเครื่องมือที่สำาคัญสำาหรับผู้ถือหุ้นในการประเมินมูลค่าบริษัทใด ๆ ก็ตาม”

- อัลเบิร์ต แบห์นี่  
ประธานกรรมการ Geberit

“หนังสือ Quality Investing เป็นแหล่งความรู้ที่ยอดเย่ียมสำาหรับนักลงทุน 
ที่พยายามหาความรู้เก่ียวกับจุดสำาคัญที่จะผลักดันทำาให้การลงทุนประสบความสำาเร็จ  
หลักการท่ีสำาคัญหลาย ๆ  อย่างสำาหรบัการมองในระยะยาวและการประเมินบรษิทัทีย่อดเย่ียม 
นั้นได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจน และยังยกตัวอย่างบริษัทจริงให้เห็นภาพชัดขึ้น ผมขอแนะนำา  
Quality Investing เป็นอย่างยิ่งสำาหรับนักลงทุนทุกท่าน ตั้งแต่ระดับเพิ่งเริ่มต้นไปจนถึง 
ผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว”

- พอล เลาต์ซิส  
ผู้ก่อตั้ง Lountzis Asset Management, LLC
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 จอห์น รัสกิน
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คำานำาสำานักพิมพ์

คนเราเมื่อควักเงินซ้ือของสักชิ้น	 ย่อมต้องคาดหวังถึงคุณภาพ	 คุ้มค่า	

กับทุกสตางค์ที่จ่ายไป	ลองสมมติดูก็ได้ว่าเราซื้อนาฬิกาข้อมือสุดหรูมาเรือนหนึ่ง		

สิ่งที่เราสัมผัสทางกายภาพได้แน่	ๆ	ก็คือดีไซน์ที่สวยงาม	การบอกเวลาที่แม่นย�า		

นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งท่ีสัมผัสได้ทางความรู้สึกอีกด้วย	 เช่นการใส่แบรนด์นี้แล้ว	

ท�าให้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เมื่อน�ามารวมกันแล้วก็คือ	

คุณภาพที่ได้รับจากการทุ่มเงินก้อนโตซื้อมา

ขณะที่ในมุมของการลงทุน	ทุกคนที่ลงเงินไปก็ต้องคาดหวังถึงคุณภาพ	

เช่นเดียวกัน	 แต่ค�าถามคือเราจะสามารถมองเห็นคุณภาพเหล่านั้นได้อย่างไร	

ก่อนตัดสินใจ

คุณเคยสงสัยไหมว่าท�าไมแบรนด์หนึ่งประสบความส�าเร็จอย่างมาก	

ในบางประเทศ	แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อขยับขยายท�าการตลาดในต่างแดน		

เคยต้ังค�าถามไหมว่าท�าไมแบรนด์นีถ้งึครองตลาดอยูเ่จ้าเดยีว	พอมีคูแ่ข่งรายเลก็	ๆ 		

โผล่มาไม่นานก็หายไป	 หรือบางทีคุณอาจไม่เข้าใจว่าท�าไมบริษัทนี้ขายสินค้า	

ไม่ได้เลย	แต่กลับสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

การลงทุนท่ีดทีีส่ดุ คอืการลงทุนท่ีมคีณุภาพ	หรือชือ่ต้นฉบบัว่า	Quality  

Investing	มีค�าตอบในเรื่องเหล่านี้ให้แบบละเอียด	กลั่นกรองจากประสบการณ์	

ของผู้ท่ีคร�่าหวอดในการลงทุนตลาดหลักทรัพย์	 ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนาน	

จนกระทั่งมองทุกอย่างทะลุปรุโปร่ง

ตัว
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ผู้เขียนได้เน้นย�้าว่าข้อมูลทุกแง่มุมเกี่ยวกับบริษัทที่เราตั้งใจจะลงทุน	

ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น	ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอของผู้บริหาร	ภัยคุกคาม	

จากคู่แข่ง	หรือนโยบายของรัฐบาล	โดยข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่มีความเฉพาะทาง	

และค่อนข้างซับซ้อน	ดงันัน้ต่อให้เป็นนกัลงทนุทีเ่ก่งทีส่ดุกค็งไม่สามารถอ่านเกม	

ได้ขาด	 100%	 แต่อย่างน้อยเม่ือน�ามาวิเคราะห์อย่างมีหลักการก็จะเห็นภาพ	

ได้ชัดเจนขึ้นว่าบริษัทนั้น	ๆ	มีคุณภาพหรือไม่

นอกเหนือไปจากแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว	หนังสือเล่มนี้ก็ยังม	ี

กรณีศึกษาของหลายบริษัทให้ได้ศึกษากัน	 เพื่อเป็นแนวทางมาปรับใช้ใน	

การลงทุนของคุณเอง

เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเลือกลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ	

มากขึ้น	 เราเชื่อว่าการอ่านหนังสือดี	 ๆ	 สักเล่มก็เหมือนการลงทุนด้านความรู	้

ให้กับตัวเอง	 และเราก็มั่นใจว่าคุณภาพของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้การลงทุน	

ของคุณเปี่ยมคุณภาพตามไปด้วยเช่นกัน

ส�ำนักพิมพ์ลีฟริช

ร่วมสร้างสรรค์สังคมนักอ่านผู้มั่งคั่ง	รวยทรัพย์	และรวยสุขตัว
อย
่าง



คำานำาผู้เรียบเรียง

ประมาณ	 2-3	 ปีที่แล ้ว	 ในช่วงที่ผมกับพี่หนุ ่มก�าลังจัดรายการ		

“หลักสี่พลาซ่า”	ด้วยกันอยู่	ผมจ�าได้ว่าในวันที่มีการจัดรายการนั้นก่อนกลับบ้าน	

พี่หนุ่มได้หยิบหนังสือเล่มนึงขึ้นมา	 แล้วถามผมว่า	 “หมอนัทพอจะช่วยพี่ได	้

ใช่ไหม?	 เอาหนังสือเล่มนี้ไปแปลให้หน่อยสิ”	 ซึ่งดูแล้วไม่น่าใช่ประโยคค�าถาม	

สักเท่าไหร่นัก	 (ฮา)	 แล้วพี่หนุ่มก็เดินขึ้นรถกลับบ้านไป	 โดยทิ้งประโยคสั้น	 ๆ		

และหนังสือ	“Quality	Investing”	นั้นไว้ในมือของผม	เหมือนเป็นค�ามั่นสัญญา	

บางอย่างกับผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และค�ามัน่สญัญานีก้ไ็ด้ส่งผ่านต่อไปยงั	น้องหง ี(ธนวรรณ เลศิลกัขณำกลุ)		

ผู้แปลหลักของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เนื่องจากน้องหงีเป็นคนท่ีเข้าใจเร่ือง	

การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ	 “คุณภาพ”	 เป็นอย่างดี	 ผ่านงานที่น้องหงีเคยท�า	

มาตลอดหลายปี	 ผมจึงชวนแกมบังคับเล็ก	ๆ	 ให้มาแปลหนังสือเล่มนี้ร่วมกัน		

ซ่ึงคิดว่าด้วยประสบการณ์ของเราทั้งสองคนก็น่าจะท�าให้หนังสือเล่มนี้	

สมบูรณ์แบบมากขึ้น	อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

ซ่ึงผมต้องบอกว่าถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรามาก	ๆ	ที่ได้แปลหนังสือ	

เล่มนี้ให้กับทางส�านักพิมพ์ลีฟริช	 ของพี่หนุ่ม	 เพราะว่าในช่วงที่พวกเราก็ก�าลัง	

จัดท�าหนงัสอืเล่มนีอ้ยู	่ก็เป็นเวลาทีป่ระจวบเหมาะกบักระแสของการลงทนุทีเ่น้น	

การลงทุนแบบ	“เชิงคุณภาพ”	มากขึ้น	

ตัว
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เพราะจากวิกฤตโควิด-19	ที่เกิดขึ้นก็ท�าให้ราคาสินทรัพย์ทั่วโลกก�าลัง	

ปรับตัวลดลงมาพอดี	 และมีโอกาสเกิดขึ้นมากมาย	 มีกองทุนต่าง	ๆ	ทั่วโลกก็ม	ี

การใช้แนวคดินีใ้นการลงทนุ	และสร้างผลตอบแทนได้ดมีากในช่วงท่ีเกดิวิกฤตข้ึน

ส่วนคนไทยเองก็เร่ิมลงทุนในต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน	

กองทนุรวมต่างประเทศ,	กองทุน	ETF	หรอื	หุน้รายตวัในต่างประเทศ	ก็เริม่ได้รับ	

ความนยิมมากขึน้เร่ือย	ๆ 	จนในปัจจุบันการลงทุนท่ัวโลก	หรอืการมพีอร์ตการลงทนุ	

ในต่างประเทศของนักลงทุนรายย่อย	และนักลงทุนรายใหม่	 ๆ	นั้น	 แทบจะเป็น	

เร่ืองปกติไปแล้ว	 แน่นอนว่าการลงทุนในต่างประเทศก็สามารถใช้แนวคิด	

การลงทุน	“เชิงคุณภาพ”	เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้

ในส่วนของตลาดหุ้นไทยท่ีดมูคีวามน่าสนใจน้อยลง	ดัชนหีุน้ไทยไม่ค่อย	

ไปไหน	 เนื่องจากหลาย	ๆ	ปัจจัย	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความสามารถในการแข่งขัน		

ปัญหาเร่ืองการเมอืง	รวมถงึปัญญาด้านโครงสร้างของเศรษฐกจิ	สงัคม	และอ่ืน	ๆ 		

อีกมากมายของประเทศไทย

ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ในช่วง	 2-3	 ป	ี

ที่ผ่านมา	แต่กองทุนรวมหุ้นไทยบางกองทุนก็ยังสามารถที่จะสร้างผลตอบแทน	

ที่ดีกว่าตลาดหุ้นอย่างมาก	บางกองทุนสร้างผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะดัชนี	

หุ้นไทยได้มากกว่า	20%	เลยทีเดียว

โดยผมเองก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการกองทุนหลาย	ๆ	ท่านท่ี	

สามารถสร้างผลตอบแทนแบบสวนทางตลาดแบบนี้ได้	 ซึ่งทุกคนที่ผมได้พูดคุย	

ด้วยนั้นล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 การลงทุนแบบเน้น	 “เชิงคุณภาพ”	 ยังคง	

ใช้ได้อยู่ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม

เพราะว่าบริษัทท่ีดีที่มีคุณภาพ	 ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ยังคง	

สามารถสร้างก�าไร	 สร้างการเติบโตได้	 และถ้ายิ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ดี	 หรือ	

เพิ่งฟื ้นจากวิกฤต	 บริษัทที่มีคุณภาพก็ยิ่งเติบโตได้	 เช่นหุ้นเทคโนโลยีใน	
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ต่างประเทศ	หรือกลุ่มอื่น	ๆ	ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในช่วงเวลาไหน	หรือที่ไหน	การลงทุนแบบ	

เน้น	“เชิงคุณภาพ”	ก็ยังคงส�าคัญไม่เปลี่ยนไป

แต่ค�าว่า	 “คุณภาพ”	 อาจจะถูกแปรเปลี่ยนไปตามความหมายของ	

แต่ละคน	 หรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้	 สิ่งท่ีเราเคยคิดไว้ว่าถูกต้อง		

อาจจะเปลีย่นเป็นผิดได้ในบางช่วงเวลา	คณุภาพนัน้	กม็คีวามแตกต่างกนัไปตาม	

แต่ละบริษัท	 แต่ละอุตสาหกรรม	แม้แต่ในหนังสือเล่มนี้ยังบอกไว้เลยว่า	 สิ่งที	่

ผู้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ท�าไว้	อาจจะล้าสมัยในสักวัน

แต่ผมก็เชื่อว่า	“คุณภาพ”	คือ	“คุณภาพ”	พวกเราจะทราบได้เอง	เมื่อได้	

ข้อมลูท่ีมากพอ	หรือได้เหน็ตัวอย่างการลงทนุทีเ่ป็นภาพจริงทีเ่กดิขึน้มาแล้ว	หรือ	

แนวทางจากตัวอย่างที่มีในหลาย	ๆ 	รูปแบบของหนังสือเล่มนี	้ซึ่งผมคิดว่าจะเป็น	

ตัวท่ีท�าให้เราเข้าใกล้ความเข้าใจค�าว่า	“การลงทนุแบบคณุภาพ”	มากขึน้จนอาจจะ	

ได้ค�าตอบว่า	“การลงทุนแบบคุณภาพ”	ในความหมายของตนเองคืออะไร

เมื่อทราบความหมาย	ผมคิดว่าการลงทุนของเราก็จะพัฒนา	และสร้าง	

ผลตอบแทนให้เราได้อย่างยั่งยืน	ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีคุณภาพนะครับ

ธนัฐ ศิริวรำงกูร
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บทนำา

หนังสือเล่มนี้เร่ิมต้นจากการเป็นโปรเจกต์เล็ก	 ๆ	 ภายในของ	AKO	

Capital	กองทุนในลอนดอนซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่าตลาดเป็นเท่าตัว	

(กองทุนมีอัตราการเติบโตราว	 9.4%	ต่อปี	 ในขณะที่	MSCI	Europe	 มีอัตรา

การเติบโตราว	 3.9%	ต่อปี)	 และกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้		

8%	ต่อปี	ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนราว	10	ปีก่อน	ในตอนแรกนั้นโปรเจกต์ที่เกิดจาก	

การกลั่นกรองปรัชญาการลงทุนเน้นคุณภาพของกองทุนนี้	 มีจุดประสงค์เพื่อ	

น�ามาใชภ้ายในองคก์ร	ซึง่ความเขา้ใจทีเ่ราไดรั้บคอื	การลงทนุทีป่ระสบความส�าเร็จ	

น้ันจะมีรูปแบบคล้าย	ๆ 	กันอยู่	ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมและบริษัทจะมีความแตกต่างกัน		

และปัจจัยแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	การเรียบเรียงลักษณะ	

ที่คล้ายคลึงดังกล่าวสามารถน�ามาช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งได้

หลงัจากรวบรวมเนือ้หาเพือ่ใช้แบ่งปันกบัผู้ร่วมงานใหม่ของทมีงาน	AKO	

รวมถงึใช้เพือ่ย�า้เตอืนอดตีผู้ร่วมงานทีเ่คยได้เรียนรู้มาแล้วแต่อาจลมืไป	เรากเ็หน็	

ได้อย่างชัดเจนว่าอันที่จรงิเนื้อหาเหล่านี้ควรถูกน�ามาแบ่งปันให้แก่นักลงทุนด้วย		

ลูกค้ามีสิทธ์ิที่จะรับทราบถึงข้อมูลการน�าเงินไปบริหารจัดการ	ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้ว	

ความสัมพันธ์ในระยะยาวไม่ว่าจะในธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวนั้นจะดีได้ก็ต่อเมื่อ	

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

ในขณะทีเ่ราก�าลงัขยายโปรเจ็กตน์ี	้ทางบรษัิท	AKO	กไ็ดรั้บ	ลอว์เรนซ์	เอ		

คันนิงแฮม	 (Lawrence	 A.	 Cunningham)	 ผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ	

ตัว
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และการลงทุนชาวสหรัฐฯ	ทีโ่ดง่ดงัเขา้มาร่วมทีมพอด	ีและเมือ่เราท�าการกลัน่กรอง	

และเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ	 ก็พบว่ามันเหมาะกับกลุ่มคนที่กว้างขึ้นไปอีก	

ซ่ึงประกอบไปด้วยนักลงทุน	นักวิเคราะห์	 และผู้จัดการกองทุนต่าง	ๆ	ผลลัพธ์	

ก็คือหนังสือเล่มท่ีคุณก�าลังอ่านอยู่นี้ 	 ซึ่งกล่าวถึงการลงทุนเชิงคุณภาพ		

พร้อมประกอบไปด้วยตัวอย่างมากมายที่ช่วยให้เห็นถึงคุณลักษณะของ	

บริษัทที่มีคุณภาพ

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะบอกว่า	 กลยุทธ์การลงทุนเชิง

คุณภาพนี้เป็นหนทางเดียวที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จในการลงทุน	 แต่เรา	

ก�าลังสื่อว่าการใช้เวลาเพื่อท�าความเข้าใจพื้นฐานของบริษัท	 ตั้งแต่ต�าแหน่ง	

ในอตุสาหกรรมไปจนถงึแหลง่ทีม่าของการเติบโตระยะยาวนัน้	เปน็สิง่ท่ีนกัลงทุน	

ทัง้หลายควรใหค้วามสนใจ	ไมว่า่จะมลัีกษณะการลงทนุแบบใดกต็าม	แนวคิดของ	

หนังสือเล่มนี้คือการกลัน่กรองความรูท้ีไ่ด้จากการลงทนุทัง้ในบรษิทัทีม่ีคุณภาพ	

ในระยะยาวที่แท้จริง	และที่ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น

แมห้นงัสอืเลม่นีจ้ะเร่ิมดว้ยการระบรูุปแบบของบริษัททีม่คีณุภาพ	แตเ่รา	

ก็ได้เพิ่มรายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น	ซึ่งได้แก่	 การอธิบายว่าคุณภาพ	

นัน้คอือะไร	ทัง้ในแง่ของทางการเงินและการด�าเนนิธุรกจิ	การประเมินคณุลกัษณะ	

ต่าง	ๆ	ที่ช่วยสร้างคุณค่าของบริษัท	และสุดท้ายได้กล่าวถึงความท้าทายต่าง	ๆ		

และกลยุทธ์ที่ช่วยลดความผิดพลาดในการลงทุน

บริษัทที่มีคุณภาพนั้นมีอยู่มากมายทั้งในสหรัฐฯ	และเอเชีย	แต่ตัวอย่าง	

ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นบริษัทในยุโรป	 เพราะ	AKO	Capital	 มีประสบการณ์	

การลงทุนท่ียาวนานในตลาดหลักทรัพย์ในยุโรป	 เราเชื่อว่าบทเรียนท่ีได้รับจาก	

ทวีปหนึ่งนั้นสามารถน�าไปปรับใช้กับที่อื่น	ๆ	ในโลกได้ด้วย	ดังนั้น	หนังสือเล่มนี้	

จึงเหมาะกับนักลงทุนทั่วไป	รวมถึงผู้จัดการกองทุน	และนักวิเคราะห์ธุรกิจด้วย	

ตัว
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อาจมีคนกล่าวว่า	 การเขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนนั้นเป็นเร่ืองที่มี	

ความเสี่ยง	 ซ่ึงนักลงทุนที่มีความระมัดระวังนั้นจะไม่ค่อยชอบใจนัก	 มีหนังสือ	

การลงทุนเพียงไม่กี่เล่มท่ีสามารถคงอยู่ได้	 และควรค่าแก่การอ่านแม้เวลา	

จะผา่นมาเปน็ระยะเวลานาน	ตัวอยา่งบริษัททีย่อดเยีย่มสามารถกลายเป็นบริษัท	

ทีต่กยคุไป	หรืออาจกลายเปน็ขอ้ผิดพลาด	และขอ้สงัเกตทีด่เูหมอืนจะชาญฉลาด	

ในตอนที่หนังสือถูกเขียนอาจกลายเป็นความโง่เขลาได้ในที่สุด

เราทราบว่าตัวอย่างท่ีเขียนในหนังสือเล่มนี้	 ในที่สุดแล้วจะถูกหักล้าง	

หรือตกยุคไป	 ซ่ึงการลงทุนก็เหมือนสิ่งส�าคัญและเร่ืองที่น่าสนใจอื่น	ๆ	 ในชีวิต	

ที่ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอ	และสิ่งที่หนังสือไม่ว่าเล่มใดก็ตาม	

จะท�าได้	 ก็คือการสะท้อนความรู้หรือความเชื่อซ่ึงสะสมมาก่อนช่วงเวลาที่เขียน	

แม้เราจะมีความเชื่อมั่นว่าปรัชญาการลงทุนในบริษัทคุณภาพในระยะยาวนั้น	

เป็นสิ่งที่มีความสมเหตุสมผล	 แต่บทเรียนและรูปแบบใหม่	 ๆ	 น้ันก็สามารถ	

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	และเราก็ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับนักลงทุน	

ท่านอื่น	ๆ

ลอนดอนและนิวยอร์ก

ตุลำคม 2015ตัว
อย
่าง
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คำานำา

อันท่ีจริงคอนเซ็ปต์ของค�าว่า	 ”คุณภาพ„	นั้นเป็นที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว	

เราท�าการตัดสินใจเร่ืองนี้กันอยู่ทุกวัน	 แต่อย่างไรก็ตามการให้ค�าจ�ากัดความ	

ที่ชัดเจนของค�าว่าคุณภาพนั้นเป็นเร่ืองที่ท้าทาย	ถ้าหากเราลองเปิดพจนานุกรม	

ดู	 ก็จะพบกับค�าแปลย่อยลงไปอีกมากมาย	ซึ่งบังเอิญว่าในค�าแปลย่อยเหล่านั้น	

ไม่มเีลยสกัค�าเดยีวท่ีพูดถงึเร่ืองคณุภาพในแง่ของบริษัทหรือการลงทนุ	แต่ถงึแม้	

ความหมายของมันจะคลุมเครือ	แต่ก็เป็นค�าที่มีพลังมาก	ซึ่งทุกคนก็มีความเห็น	

ท่ีหนักแน่นในค�าว่าคุณภาพนี้	 หนึ่งในค�าแปลที่เราชื่นชอบนั้นปรากฏในหนังสือ		

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance	ซ่ึง	เฟดรัส	(Phaedrus)	บอกกบั	

นักเรียนของเขาว่า	 ”ถึงแม้ค�าว่าคุณภาพนั้นจะไม่สามารถให้ค�าจ�ากัดความได	้	

แต่คุณรู้ดีว่ามันคืออะไร„		

โดยเปรียบเทียบแล้ว	การลงทุนเชิงคุณค่านั้นค่อนข้างง่ายและสามารถ	

เข้าใจได้ด	ี(แต่ยากในเชงิปฏบิตั)ิ	ซึง่ถ้าหากคณุถามนกัลงทนุมอือาชพีว่า	”การลงทนุ	

เชิงคุณค่า„	 (Value	 Investing)	หมายความว่าอย่างไร	 ค�าตอบมักจะเป็นไปใน	

ทิศทางเดียวกัน	แต่ถ้าหากถามคนกลุ่มเดียวกันว่า	พวกคุณคิดว่า	”การลงทุนเชิง	

คณุภาพ„	(Quality	Investing)	คอือะไร	ค�าตอบท่ีได้จะหลากหลายมาก	ใจความ	

ส�าคัญของค�าตอบมักจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองหลัก	ๆ	 เช่น	 การบริหารท่ีแข็งแกร่ง	

และการเติบโตท่ีด	ีแต่ถ้าขยายความต่อจากเร่ืองหลกั	ๆ 	พวกน้ีกจ็ะพบว่าสามารถ	

ตคีวามได้หลากหลาย	น่ันเป็นเพราะว่าในเร่ืองของการลงทุนนัน้กเ็ป็นเช่นเดยีวกบั	

ตัว
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เรื่องอื่น	ๆ	คือ	ค�าว่าคุณภาพนั้นแปลได้ค่อนข้างกว้าง	เพราะมันเกี่ยวกับข้องกับ	

คุณลักษณะหลาย	ๆ	อย่างที่ทับซ้อนกัน	และท้ายที่สุดคือ	ขึ้นกับวิจารณญาณ

บริษัททีด่ทีีส่ดุนัน้ดเูหมอืนว่าจะต้องมคีณุสมบติัทีพิ่เศษมาก	ๆ 	เหมอืนกบั	

คนที่ดูดีมาก	ๆ 	เพราะมีกรรมพันธุ์ที่ดี		ลองนึกถึงเพื่อนของคุณที่ดูแล้วก็คล้าย	ๆ 		

กับคุณ	 แต่อยู่	 ๆ	 เกิดโชคดีขึ้นมา	 เขาไม่ได้ดูฉลาดไปกว่าคุณ	 รวยไปกว่าคุณ		

หรอืดดูไีปกว่าคณุ	แต่เขาก็ได้เข้าเรียนในมหาวทิยาลยัทีเ่ขาเลอืก	ได้ท�างานในฝัน		

และมีความมั่งคั่งอย่างมาก	 เมื่อลองพิจารณาให้ดีว่าเขามีอะไรที่คุณไม่มี	 มันก็	

ตอบไม่ได้	อาจจะเป็นโชคชะตาที่ก�าหนดมา	หรืออาจจะเป็นเพียงแค่โชคดีก็ได้

ธุรกิจก็คล้ายกัน	 บางทีมันก็ไม่มีอะไรชัดเจน	 ก็แค่ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	

แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าระดับเฉลี่ย	บริษัทเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ดูเป็นผู้ซ้ือ	

ที่ฉลาด	มีการตลาดที่ยอดเยี่ยม	หรือเป็นผู้ริเริ่มที่มีความกล้ามาก	ๆ	แต่พวกเขา	

ก็รวบรวมและประกอบธุรกิจใหม่ได้ดีกว่าคนอื่น	 ๆ	 เปิดตัวสินค้าใหม่ได้ประสบ	

ความส�าเร็จกว่า	และเปิดตลาดใหม่ด้วยข้อผดิพลาดทีน้่อยกว่า	บางคร้ังส่วนผสม	

ของวิสัยทัศน์	ขนาด	และปรัชญาทางธุรกิจ	ก็ท�าให้บริษัทเหล่านี้กลายเป็นบริษัท	

แถวหน้าได้อย่างน่าประหลาด	 เหมือนพวกเขาอยู่ภายใต้กฎของ	 Yhprum		

(ค�าเรียงกลับหลังของ	Murphy’s	 Law)	 ท่ีก�าหนดไว้ว ่า	 ถ้าหากสิ่งใดม	ี

ความเป็นไปได้ว่าจะส�าเร็จ	มนักจ็ะส�าเร็จ	แต่มนักเ็ป็นไปได้ยากว่าความส�าเร็จนัน้	

เป็นเพยีงเพราะได้รับความกรุณาจากพระเจ้า	”การลงทนุเชงิคณุภาพ„	น้ันเป็นทาง	

ที่จะช่วยบ่งชี้ถึงคุณลักษณะบางประการ	ความถนัด	หรือรูปแบบบางอย่าง	ที่ช่วย	

เพิ่มหรือลดความเป็นไปได้ที่บางบริษัทนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเป็นระยะเวลานาน	ๆ

ในมุมมองของเรา	 ”คุณภาพ„	นั้นก�าหนดโดยคุณลักษณะ	 3	ประการ		

นัน่คอื	ความสามารถในการสร้างเงินสดท่ีคาดการณ์ได้	ความสามารถในการสร้าง	

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ยั่งยืน	 และโอกาสในการเติบโตที่น่าสนใจซ่ึง	

คณุลกัษณะทางการเงินแต่ละอย่างตามข้างต้นนีก้ด็อียูแ่ล้ว	แต่เมือ่มนัมารวมกนั	

ตัว
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มันจะทรงพลังมาก	ๆ	 เพราะเท่ากับว่าบริษัทจะมีความสามารถในการสร้างวงจร	

เงินสดที่ดี	 แล้วก็สามารถน�าไปลงทุนซ�้าได้ในอัตราผลตอบแทนท่ีสูง	 และเมื่อ	

ได้รับเงินกลับมามากขึ้น	 ก็จะสามารถน�าไปลงทุนสร้างผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น	

วนซ�้าไปเรื่อย	ๆ

ยกตัวอย่างง่าย	ๆ	สมมติว่า	 บริษัทหนึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดได	้	

100	 ล้านดอลลาร์ต่อปี	 มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนท่ี	 20%	 และมีโอกาส	

ในการลงทุนขยายธุรกิจมากมายที่สร้างผลตอบแทนได้ในอัตราเดียวกัน			

ถ้าบริษัทนี้สามารถท�าอย่างนี้ไปได้	 10	ปี	 บริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสด	

อิสระได้มากกว่า	 6	 เท่า	 อัลเบิร์ต	 ไอน์สไตน์	 (Albert	Einstein)	 เคยบอกไว้ว่า	

ดอกเบ้ียทบต้นนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่	 8	 ของโลก	 ซึ่งการเติบโตทบต้นของ	

กระแสเงินสดเองก็มีความมหัศจรรย์ไม่แพ้กัน

จุดที่ส�าคัญก็คือว่า	ตัวเชื่อมระหว่าง	”การเติบโต„	และ	”การสร้างคุณค่า„	

ก็คือ	 ผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินส่วนเพิ่ม	 (Incremental	 Capital)		

เนือ่งจากราคาหุ้นนัน้จะเป็นไปตามผลตอบแทนระยะยาวของบริษัท	ดงันัน้	ยิง่เงิน	

ลงทุนถูกน�าไปใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นและผลักดันให้ผลประกอบการ	

เติบโตขึน้ได้มากเท่าไหร่	คณุค่าของบริษัทกจ็ะยิง่มากตามไปด้วย	วอร์เรน	บฟัเฟตต์		

(Warren	Buffett)	ได้ให้ข้อสรุปที่ดีที่สุดเอาไว้	ก็คือว่า	ถ้าหากละเรื่องราคาเอาไว้		

ธุรกิจที่ดีที่สุดที่เราควรเป็นเจ้าของคือธุรกิจที่ในระยะยาวแล้วสามารถสร้าง	

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนเพิ่มได้ในอัตราที่สูงมาก	 ๆ	หรือจะพูดอีกอย่าง	

ก็คือว่า	 การลงทุนที่ดีท่ีสุดคือการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตที่แข็งแรงและ	

มีผลตอบแทนของเงินลงทุนที่สูง

มันค่อนข้างง่ายท่ีจะระบุว่าบริษัทไหนสามารถสร้างผลตอบแทนจาก	

การลงทุนได้สูง	 หรือ	บริษัทไหนมีการเติบโตในอดีตท่ีสูง	 เพราะมีเคร่ืองมืออยู่	

มากมายท่ีใช้หาบริษัทเหล่านี้	 สิ่งที่ท้าทายกว่าคือ	 การวิเคราะห์ว่าบริษัทเหล่านี้	
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มีคุณลักษณะใดที่ท�าให้มีผลประกอบการที่ดีเช่นนั้น

เหนือสิ่งอื่นใด	โครงสร้างของอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้น	ๆ	อยู่ก็เป็นส่วน	

ส�าคัญท่ีจะชี้ว่าบริษัทนั้นเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพดีหรือไม่	 ต่อให้บริษัทนั้นดี		

แต่ถ้าหากอยูใ่นอตุสาหกรรมท่ีมอีปุทานส่วนเกนิ	(over-supplied)	และมีราคาขาย	

ของสินค้าท่ีต�่ามาก	ๆ	 ก็ท�าให้การลงทุนในบริษัทนั้นอาจจะไม่ใช่การลงทุนท่ีม	ี

คุณภาพดีก็ได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ยังมีบางบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว	 และ	

ถ้าหากอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีด้วย	 ก็จะท�าให้กลายเป็นบริษัทที่สามารถสร้าง	

ผลประกอบการได้ดีกว่าบริษัทอื่น	ๆ	อย่างยั่งยืน			

คุณลักษณะท่ีจะได้กล่าวต่อไปในหนังสือเล่มนี้คือ	 คุณลักษณะของ	

บริษัทที่น่าสนใจ	 ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเองทั้งหมดหรือเป็นเจ้าของแค่เพียง	

ส่วนหนึง่ของหุ้นท่ีจดทะเบยีนในตลาด	ซึง่การเป็นเจ้าของธุรกจิหนึง่	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น	

เจ ้าของผู ้ เดียวในบริษัทจ�ากัด	 หรือเป็นเจ ้าของบริษัทจดทะเบียนฯ	 น้ัน	

มคีวามคล้ายคลงึกนัมาก		เพราะคุณค่าของบริษัทนัน้ข้ึนอยูก่บัอตัราผลตอบแทน	

ที่บริษัทนั้น	 ๆ	ท�าได้จากเงินลงทุนส่วนเพิ่ม	 กระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ได้	 และ	

การเติบโตของบริษัท	ไม่ว่าบริษัทนั้นจะอยู่ในตลาดหุ้นหรือไม่ก็ตาม

ข้อแตกต่างหลักของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ	ต้องหาบริษัท	

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ซ่ึงตามทฤษฏีแล้ว	 ราคาได้สะท้อนคุณสมบัติ	

ของบริษัทไปแล้ว	จึงไม่มข้ีอได้เปรียบในการลงทุน	ซึง่ราคานัน้จะรวมค่าพรีเมยีม	

เอาไว้แล้ว	แต่หลายครั้งก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอ	

การประเมินมูลค ่าของบริ ษัทนั้นได ้สะท ้อน	 ”ความคาดหวัง„		

ในผลประกอบการเอาไว้	 แต่เมื่อผลประกอบการที่แท้จริงออกมา	 มันมักจะ		

”เกินคาด„	อยู่บ่อย	ๆ	จึงท�าให้	”ราคาหุ้น„	มักต�่ากว่ามูลค่าอยู่เสมอ

บทที่	 1	 จะกล่าวถึงคุณลักษณะของบริษัทท่ีอาจเป็นการลงทุนที่ม	ี

คุณภาพ	 โดยเร่ิมจากการสืบค้นกระบวนการการใช้เงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพ	
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ทีก่่อให้เกดิผลตอบแทนจากเงินลงทนุท่ีสงู	ไปจนถงึการเตบิโตท่ีมากกว่าบริษัทอืน่		

ในบทนีเ้รายงัค้นคว้าว่าบริษัททีม่พีืน้ฐานแบบไหนจึงสามารถมอบผลประกอบการ	

ที่น่าประทับใจได้	ซึ่งจะรวมถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรม	สาเหตุหลาย	ๆ	อย่าง	

ท่ีให้การเติบโตท่ีคาดหวัง	 คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ	ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	

ต่าง	ๆ	และการบริหารจัดการที่ดี

การลงทนุทีม่คีณุภาพดต้ีองอาศยัความเข้าใจว่า	บรษัิทมคีณุลกัษณะทาง	

เศรษฐศาสตร์ที่ดีได้อย่างไร	เพื่อจะมั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะยั่งยืน	บทที่	2	ซึ่งเป็น	

หัวใจของการวิเคราะห์ของหนังสือเล่มนี้	 คือ	 เราได้กลั่นกรองประสบการณ์ของ	

เราจนได้รูปแบบของบริษัทที่ให้ผลลัพธ์ทางการเงินท่ีแข็งแกร่งจากหลากหลาย	

อุตสาหกรรม	ซึ่งมีตั้งแต่ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างบริษัทที่มีต้นทุนการผลิตที่ต�่าที่สุด		

ไปจนถึงแบบที่คลุมเครืออย่างบริษัทคนกลางที่เป็นมิตร	เราได้รวมเอาธุรกิจจาก	

หลากหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันในการศึกษา	ตั้งแต่อุตสาหกรรมการเกษตร		

อุตสาหกรรมท่อน�้า	 ไปจนถึงอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร	 ซึ่งรูปแบบที	่

เราพบนัน้คอืหนทางท่ีบริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่ง	คาดการณ์	

ได้และยัง่ยนื	ก่อให้เกดิการเติบโตของธุรกจิ	และให้ผลตอบแทนของเงนิลงทนุทีด่ี

คณุลกัษณะทางเศรษฐศาสตร์ท่ีดบีางอย่างนัน้อาจเกดิจากปัจจัยท่ีคงอยู	่

เพียงชั่วคราว	หรือเปราะบางต่อการถูกโค่นล้ม	 (Disrupt)	 ซึ่งสามารถลดทอน	

คุณภาพของบริษัทได้	 บทที่	 3	 เราจึงหาตัวอย่างท่ีเด่นชัดของหลุมพรางดังกล่าว		

เช่น	ธุรกจิท่ีเป็นสมัปทานซึง่ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของรัฐบาล		สนิค้าท่ีมคีวามเสีย่ง	

ต่อการล้าสมยัเมือ่รสนยิมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป	และในบทนีเ้ราจะพูดถงึวงจร	

ทางธุรกิจด้วย	 โดยในยามขาขึ้นบางธุรกิจอาจดูแข็งแกร่งเกินความเป็นจริง		

ซึ่งบริษัทที่มีคุณภาพบางบริษัทก็สามารถใช้ประโยชน์จากวัฏจักรขาขึ้นได้

บทที	่4	เราจะพดูถงึการน�ากลยทุธ์ในการลงทุนเชงิคณุภาพไปใช้	รวมถึง	

ความท้าทายและความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น	 ความท้าทายที่ว ่านี้รวมถึง	
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การพยายามต่อสู้กับโอกาสที่จะเปลี่ยนใจในระยะสั้น	 และรับมือกับโอกาสท่ีจะ	

เกดิความล�าเอยีงทีใ่ห้ความส�าคญักบัการวเิคราะห์เชงิตวัเลขมากกว่าการวเิคราะห์	

เชิงคุณภาพ	ความผิดพลาดนั้นรวมถึงการวิเคราะห์ในบางจุดที่ปล่อยให้ตัวบ่งช้ี	

ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคมีอิทธิพลมากกว่าการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ	

ตัวบริษัท	 (Bottom-Up	Analysis)	 เราอธิบายว่าท�าไมการลงทุนเชิงคุณภาพ	

จึงให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะทางคุณภาพของบริษัทมากกว่าการประเมิน	

มูลค่า	และบางเทคนิคเราก็พบว่ามีประโยชน์ในการช่วยลดความผิดพลาดด้วย

หนังสือได้รวมเอาตัวอย่างจากกว่า	 20	 บริษัทคุณภาพ	 รวมถึง	

คุณลักษณะและรูปแบบท่ีท�าให้บริษัทเหล่านี้แข็งแกร่ง	 ในขณะเดียวกันก็มี	

ตัวอย่างของบริษัทท่ีเป็นข้อผิดพลาด	คือ	บริษัทที่เราคิดว่าเป็นบริษัทคุณภาพ	

แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่	 ตัวอย่างของบริษัทชื่อดังระดับโลกท่ีเราน�ามาเป็นตัวอย่าง	

ได้แก่	Diageo,	Hermçs,	L’Orèal	และ	Unilever	ส่วนบริษัททีแ่ข็งแกร่งอกีหลาย	

บริษัทท่ีชื่ออาจจะไม่คุ้นหูมากนัก	 ได้แก่	 บริษัทท่ีเป็นผู้น�าของโลกด้านการผลิต	

และให้บริการลิฟต์	ตัวล็อค	และท่อน�้า,	บริษัทผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้ในเกษตรกรรม		

ยา	 และโยเกิร์ต,	 สายการบินราคาประหยัด,	บริษัทค้าปลีกเสื้อผ้า,	 บริษัทผลิต	

และจัดจ�าหน่ายแว่นตา	 2	 แห่ง,	 บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเครดิต	 และรวมไปถึง	

ธนาคาร	ส่วนตัวอย่างของบริษัทที่ผิดพลาด	ได้แก่	Nokia	และ	Tesco	รวมถึง	

บริษัทผลิตรากฟันเทียม,	บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์	และบริษัทผู้ให้บริการ	

แท่นขุดเจาะน�้ามัน

หนังสือเล่มนี้เป็นภาพสะท้อนของการเดินทางในเส้นทางการลงทุน	

เชิงคุณภาพเป็นระยะเวลาหลายปีของเรา	 ในระหว่างทางเราได้เรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ		

มากมาย	และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์กับคุณ
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ใน	20	ปีที่ผ่านมานี้	บริษัทเครื่องส�าอางยักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศสอย่าง		

L’Orèal	ได้มียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า	6%	ต่อปี	

จากการขายสินค้าของตัวบริษัทเอง	(Organic	Growth)	โดยมียอดขายที่หดตัว	

ลงเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในปี	 2009	 บริษัทสามารถคงอัตราผลตอบแทน	

หลังหักภาษีที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องจากหลักสิบกลาง	ๆ	 เป็นสิบปลาย	ๆ		

ในช่วงเวลาเดียวกัน	 นอกจากน้ันแล้ววงจรเงินสดของบริษัทก็ยังแข็งแกร่ง	

อย่างต่อเนื่องด้วย

ถึงแม้อัตราการเติบโตโดยยอดขายของตัวบริษัทเองจะไม่ได้มาก	

จนท�าให	้L’Orèal	จัดอยู่ในหมวด	”หุ้นเติบโต„	(Growth	Stock)	แต่คุณลักษณะ	

ข้างต้นที่กล่าวเมื่อรวมกันแล้วท�าให้	 L’Orèal	 มีผลประกอบการระยะยาวที	่

ยอดเยี่ยม	 ผลก�าไรที่เติบโตทบต้น	 11%	 ต่อปีเป็นระยะเวลา	 20	 ปีน้ี	 ท�าให้	

ราคาหุ้นของ	L’Orèal	นั้นเพิ่มขึ้นสูงกว่า	1,000%	ซึ่งชนะตลาดเกือบ	5	เท่า

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ดีเลิศของ	L’Orèal	นั้นได้สะท้อนถึงความยั่งยืน	

ในการสร้างเงินสดและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนอย่างมาก	

ทั้งในการวิจัยและพัฒนาเช่นเดียวกับการตลาดและโปรโมช่ัน	 รวมถึงได้เข้าซ้ือ	

แบรนด์ใหม่	ๆ 	ด้วย	โดยเงนิท่ีเหลอืจากการลงทนุนัน้ได้ถกูจ่ายออกเป็นเงินปันผล	

ในอตัราท่ีสงูขึน้เร่ือย	ๆ 	และน�ามาซ้ือหุน้คนืจนจ�านวนหุน้ในตลาดลดลงกว่า	10%
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L’Orèal นั้นเป็นตัวอย่างของการที่บริษัทมีปัจจัยเหล่านี้รวมกันคือ	
โครงสร้างอุตสาหกรรมทีเ่กือ้หนนุ	ทมีบรหิารท่ีอยากจะลงทนุเพือ่สร้างการเตบิโต		

การมีสินค้าท่ีแตกต่าง	 และการมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีเป็นเอกลักษณ์		

ซ่ึงท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จทางการเงินเป็นระยะเวลานาน	 และสามารถ	

ฉวยโอกาสในการลงทุนดี	 ๆ	 เอาไว้ได้	 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ	 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย	

พื้นฐานของบริษัทท่ีมีคุณภาพดี	 ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทสามารถ	

ให้คุณลักษณะทางการเงินที่เราปรารถนาได้อย่างยั่งยืน	

ในบทนี้เราจะพูดถึงปัจจัยที่ส�าคัญแต่ละตัว	 ทั้งที่เป็นปัจจัยทางด้าน	

การเงินและที่ไม่ใช่	โดยเราจะเริ่มจาก	ผลตอบแทนจากการลงทุนและการเติบโต		

ก่อนที่จะไปดูว่าทีมบริหารนั้นส่งผลกระทบต่อโอกาสต่าง	ๆ	 ของบริษัทอย่างไร		

และสดุท้ายเราจะมาเจาะลกึกนัว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมในแบบต่าง	ๆ 	ประโยชน์	

ทีล่กูค้าได้รับ	และข้อได้เปรียบทางการแข่งขนันัน้ได้ส่งผลกระทบต่อการประเมนิ	

คุณภาพของบริษัทอย่างไร

ตัว
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การจัดสรรเงินลงทุน

บริษัทสามารถเลอืกทีจ่ะจัดสรรเงินลงทนุได้	4	ทางด้วยกัน	คือ	(1)	การใช้	

เงินลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต	(2)	การใช้เงินลงทุนในโฆษณาและโปรโมชั่น	หรือ	

การวิจัยและพัฒนา	(3)	การซื้อและควบรวมกิจการ	(4)	จ่ายเป็นผลตอบแทนคืน	

ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในรูปของปันผลหรือการซ้ือหุ้นคนื	โดยเราจะพจิารณาแต่ละรายการ	

รวมถึงพิจารณาเร่ืองการใช้เงินลงทุนไปกับเงินทุนหมุนเวียนอย่างคร่าว	ๆ	ด้วย		

การตัดสินใจเร่ืองการจัดสรรเงินลงทุนนี้เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ส�าคัญของ	

บริษัทที่จะช่วยสร้างหรือท�าลายคุณค่าของตัวบริษัทเอง

การใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต (Growth Capex)

โดยท่ัวไปแล้วการลงทุนภายในของบริษัทนั้นมักจะเป็นรายจ่ายเพื่อ	

ลงทุน	 หรือ	 CAPEX	 (Capital	 Expenditures)	 ซึ่งอันที่จริงแล้วมีความ	

แตกต่างอย่างมากระหว่างรายจ่ายที่จ่ายเพื่อรักษาสถานภาพ	 และรายจ่าย	

ที่จ่ายไปเพื่อการขยายกิจการหรือการเติบโต	 โดยรายจ่ายฝ่ายทุนที่จ่ายเพื่อ	

รักษาสถานภาพนั้นจ่ายไปเพื่อจะรักษาสภาพปัจจุบันของบริษัทเท่านั้น	 ซ่ึง	

ไม่ต่างอะไรกบัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการทัว่	ๆ 	ไป	และควรทีจ่ะสามารถประมาณ

การได้	 แต่	 ”รายจ่าย	OPEX	 (Operating	 Expense)	 ที่จ่ายเพื่อการเติบโต	

ของกิจการ„	นั้นเป็นการลงทุนที่ท�าไปเพื่อจุดประสงค์ในการเติบโต	ตัวอย่างของ	

รายจ่ายแบบนีไ้ด้แก่	การลงทนุสร้างโรงงานแห่งใหม่เพือ่ขยายก�าลงัการผลติ	หรอื	

การลงทุนเปิดหน้าร้านค้าปลีกใหม่	ๆ	หรือขยายพื้นที่

ปัจจุบนันี	้บริษัทค้าปลกีแฟชัน่สญัชาตสิวีเดนอย่าง	H&M	นัน้มหีน้าร้าน	

กว่า	3,500	แห่งทั่วโลก	เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี	1,200	แห่งในปี	2005	โดยในป	ี2014		
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บริษัทได้ท�าการเปิดหน้าร้านใหม่อยู่ตลอด	 จนเหมือนกับเปิดร้านใหม่มากกว่า	

วันละ	 1	 ร้าน	 ซ่ึงถึงแม้ยอดขายของแต่ละร้านจะเติบโตไม่มาก	 (ราว	 1%	นิด	ๆ		

เป็นเวลา	10	ปี)	แต่ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนเปิดร้านใหม่	ๆ	ของ	H&M	นั้น		

ท�าให้ก�าไรต่อหุ้นของทั้งกลุ่มเติบโตมากกว่าเท่าตัวในทุก	ๆ	ปี

	ผลลพัธ์ของการจดัสรรเงินลงทุนแบบนีน้ัน้น่าชืน่ชมเป็นอย่างยิง่	เพราะ	

การเติบโตที่เพิ่มขึ้นไปเร่ือย	 ๆ	 จากการลงทุนโดยใช้ก�าไรที่ได้รับเพิ่มจาก	

การด�าเนินกิจการนั้นให้ผลตอบแทนท่ียั่งยืน	 ดังนั้นเราจึงชอบการใช้เงินลงทุน	

ในลักษณะนี้เมื่อมีโอกาสในการลงทุนที่ถูกต้อง

การใช้เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
และการโฆษณาและโปรโมชั่น (A&P)

	ยอดขายท่ีน่าประทับใจของสบู่	 Dove	 ซึ่งผลิตโดยบริษัท	Unilever		

นั้นเป็นผลพวงจากการใช้เงินท�าการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์มาเป็นระยะเวลา	

นับทศวรรษ	Unilever	 ได้สร้างการรับรู้แบรนด์	 (Brand	Awareness)	 โดย	

สร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค	บริษัทได้จ่ายเงินเพื่อสร้างอุปสรรคในการ	

เข้ามาของแบรนด์อื่น	 ๆ	 (Barrier	 to	 Entry)	 ในใจของผู้บริโภค	 การใช้เงิน	

โฆษณาเพื่อรักษาการรับรู ้แบรนด์อยู ่ เสมอนั้นเปรียบเสมือนกับรายจ่าย	

เพื่อรักษาสถานภาพ	 ในขณะที่สัดส่วนใหญ่ของเงินก้อนนี้นั้นจ่ายไปเพื่อ	

จูงใจผู้บริโภครุ่นใหม่	ๆ	ซึ่งเหมือนกับรายจ่ายเพื่อสร้างการเติบโต	

ในหลาย	ๆ 	อตุสาหกรรม	การใช้เงนิไปกบัการโฆษณานัน้เป็นฐานทีส่�าคญั		

เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตในอนาคต	 ในขณะที่	

การโฆษณาบางอย่าง	เช่นการจดัแสดงสนิค้าภายในร้านนัน้ท�าไปเพ่ือสร้างยอดขาย	

ในปัจจุบัน	 แต่คุณค่าที่แท้จริงของการท�าการโฆษณานั้นคือ	 การท�าแคมเปญท่ี

มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์	 ซึ่งการใช้จ่ายเงินแบบนี้นั้นไม่เหมือนกับการใช้เงินเพื่อ	
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สร้างโรงงานหรือซื้ออุปกรณ	์ซึ่งเป็นสิ่งจับต้องได้ที่สามารถตีราคาหรือตีค่าเสื่อม	

ได้	 โดยในทางการเงินแล้ว	 รายจ่ายแบบนี้เหมือนกับเงินท่ีจ่ายออกไปเปล่า	 ๆ		

เหมือนค่าเช่าหรือดอกเบ้ีย	 แต่แตกต่างจากรายจ่ายแบบอ่ืนตรงที่	 มันสามารถ	

สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนได้

	ดังนั้น	 ในขณะที่งบการเงินจัดหมวดหมู่รายจ่ายค่าโฆษณาในหมวด		

”ค่าใช้จ่าย„	แต่แท้จริงแล้วมันควรถูกมองว่าเป็น	”การลงทุน„	มากกว่า	ซึ่งการจัด	

หมวดหมู่ใหม่แบบนี้เข้าท่ากว่า	 เพราะรายจ่ายค่าโฆษณาน้ันยืดหยุ่นกว่าต้นทุน	

แบบอืน่	ๆ 	ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิไม่ดเีราสามารถลดรายจ่ายค่าโฆษณาลงได้ค่อนข้าง	

รวดเร็ว	เพือ่เป็นการปกป้องและบริหารจัดการกระแสเงินสด	แต่ถงึอย่างไรกต็าม		

ถ้าหากลดมากเกินไปหรือนานเกินไป	ก็อาจเป็นการท�าลายคุณค่าในระยะยาวได	้

	รายจ่ายด้านการวจัิยและพฒันานัน้คล้ายกบัรายจ่ายค่าโฆษณา	แม้หลัก	

ทางบัญชีในปัจจุบันนั้นจะจัดการค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาบางอย่าง	

เหมือนกับสินทรพัยร์ะยะยาว	แต่เราโฟกัสที่ธรรมชาติ	2	ด้านของมันคอื	บางสว่น	

เป็นค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ไปเพือ่รักษาสถานะธุรกจิในปัจจุบนั	แต่อกีส่วนซ่ึงเป็นส่วนใหญ่		

เป็นค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปเพื่อการเติบโตในอนาคต

	การวดัผลตอบแทนจากการลงทุนในการวจัิยและพฒันา	และการโฆษณา	

นัน้เป็นเร่ืองทีท้่าทาย	เพราะในหลาย	ๆ 	อุตสาหกรรม	เงนิลงทนุทีใ่ช้ไปในการวจัิย	

และพัฒนานั้น	 กว่าผลตอบแทนจะกลับคืนมาก็ใช้เวลาหลายปี	 การจัดสรร	

เงินลงทุนไปกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเร่ิมต้นเท่านั้น	ผลตอบแทนท่ีได	้

กลับมาจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาท่ีผ่านมาต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดว่า	

บริษัทใช้เงินในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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การเข้าซ้ือและควบรวมกิจการ (Mergers and acquisitions)

	โดยปกติแล้วการเข้าซ้ือกิจการนั้นอาจท�าลายคุณค่ากิจการ	 ดังนั้น	

มนัจึงดกีว่าทีจ่ะใช้เงินลงทนุไปเพือ่สร้างการเตบิโตทีม่าจากยอดขายของตวักจิการ	

เอง	 อย่างไรก็ตามมันก็มีบางกรณีท่ีการควบรวมกิจการนั้นเพิ่มคุณค่าได้	 เช่น		

การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมที่แยกย่อยมาก	ๆ	ซึ่งแม้การกินรวบแบบนี	้

จะไม่ได้ประสบความส�าเร็จเสมอไป	แต่ก็มีอยู่บางกรณีที่ส�าเร็จอยู่เหมือนกัน

	ยกตัวอย่างเช่น	Essilor	บริษัทผลิตเลนส์ส�าหรับแว่นตาชั้นน�าของโลก		

ซึ่งมีการซื้อกิจการเล็ก	ๆ	อยู่เรื่อย	ๆ	โดยถึงแม้แต่ละบริษัทที่ซื้อมาจะเล็กมาก	ๆ		

แต่เมื่อรวมกันแล้วก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้เติบโตขึ้นกว่าปีละ	3%	เป็นสิบปี	

Essilor	ได้ซื้อร้านแว่นขนาดเล็ก	ๆ	เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าในแต่ละชุมชน		

และเพื่อจะได้ควบคุมห่วงโซ่แห่งคุณค่า	(Value	Chain)	ได้ดีขึ้น	โดยก่อนเข้าซื้อ	

กิจการนั้น	 Essilor	 อาจจะมีสัดส่วนของยอดขายเลนส์ในร้านนั้นราว	 40%		

แต่หลงัจากการเข้าซือ้กจิการแล้ว	Essilor	จะมสีดัส่วนยอดขายเลนส์ของร้านนัน้	

มากกว่าเท่าตวั	และเนือ่งจากดลีการเข้าซ้ือกจิการท่ีเฉพาะทางและขนาดเลก็แบบนี้	

มกีารแข่งขนัท่ีน้อยมาก	จงึท�าให้	Essilor	มกัเข้าซ้ือกจิการได้ในราคาด	ี(เช่น	6-7	เท่า	

ของกระแสเงินสดในบริษัท)	 โดยความสามารถในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ	

ของกิจการที่ถูกเข้าซื้อนั้นหาได้ยาก	มันจึงสามารถสร้างคุณค่าได้มาก	

	อีกหนึ่งกลยุทธ์ท่ีท�าให้การเข้าซ้ือกิจการได้ผลลัพธ์ที่ดี	 คือ	 การเข้าซื้อ	

กิจการที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว	วิธีคิดแบบนี้เกิดขึ้นในปี	2007	เมื่อ	Luxottica	บริษัท	

ทีข่ายสนิค้าหลากหลาย	รวมถงึแว่นตาส�าหรับใส่เล่นกฬีา	ได้เข้าซือ้กจิการ	Oakley		

บริษัทท่ีเป็นบริษัทเฉพาะทางขายแว่นตาส�าหรับเล่นกีฬา	ซึ่งประสบความส�าเร็จ	

อยูแ่ล้ว	โดยการด�าเนนิธุรกจิของท้ังสองบริษัทนัน้เป็นอิสระต่อกนั	แต่	Luxottica		

ช่วยเพิ่มช่องทางจัดจ�าหน่ายของ	 Oakley	 อีกหลายเท่า	 และนอกจากนี้ยังได้	

ท�าการออกสินค้าร่วมกันกับแบรนด์อื่น	 ๆ	 (Crossover	Branding)	 รวมไปถึง	
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แว่นตาส�าหรับสุภาพสตรีด้วย	

	เราได้ประเมินว่ายอดขายของ	Oakley	 นั้นเติบโตกว่าปีละ	 10%		

ภายใต้การเป็นเจ้าของของ	Luxottica	และท�าให้ราคาตลาดนัน้เพิม่สงูกว่าเท่าตวั		

ส่งผลให้ก�าไรเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั	ซึง่ในช่วงเวลานัน้	Oakley	ได้มีภาพลกัษณ์	

ของการเป็นแบรนด์แว่นกันแดดที่โดดเด่น	 ขยายตัวตนในธุรกิจเกี่ยวกับแว่นตา		

และได้ช่วยเพิ่มสัดส่วนตลาดของ	Luxottica	ในอุตสาหกรรมแว่นตาพรีเมียม	

	แม้ว่าเราจะยงัสงสยัว่าเราเข้าข้างตวัเอง	มองโลกในแง่ดเีกนิไปหรือเปล่า		

ในเร่ืองของการควบรวมกิจการ	หรือก�าหนดเร่ืองพลังรวม	 (Synergy)	 ไว้เพียง	

หลวม	ๆ	 เท่านั้น	แต่เอาเข้าจริงในบางภาคธุรกิจ	การน�าสองธุรกิจที่ดีมารวมอยู	่

ภายใต้บริษัทเดียวกันก็สามารถสร้างผลประโยชน์ต่างตอบแทนได้

	การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย	เช่น	การมช่ีองทางการจ�าหน่ายทีม่ากกว่า	

หรือครอบคลุมกว่านั้น	 เป็นหนึ่งในลักษณะของการเข้าซ้ือกิจการที่ประสบ	

ผลส�าเร็จ	 หนึ่งในตัวอย่างบริษัทที่ท�าสิ่งนี้ได้ยอดเยี่ยมคือ	 Diageo	 บริษัท	

สินค้าบริโภคที่มีแบรนด์เคร่ืองดื่มท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก	 หลาย	 ๆ	 ครั้งที	่

การเข้าซ้ือบริษัทของ	Diageo	 ได้เป็นการเพ่ิมแบรนด์ดี	 ๆ	 เข้ามาในพอร์ต	 และ	

ยังเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงตลาดน้อยเกินไป	อย่างเช่น	 เหล้ารัม	Zacapa	ที่ปัจจุบัน	

เป็นหนึ่งแบรนด์ในสายธุรกิจไวน์บ่ม	 หรืออย่างแบรนด์ที่เพิ่งซ้ือเข้ามาใหม่อย่าง		

Mey	 Icki	 ในตุรกี	 และ	 Ypiòca	 ในบราซิล	 ที่ปัจจุบันได้ถูกขยายช่องทาง	

การจ�าหน่ายไปยังที่ต่าง	ๆ 	และที่ส�าคัญไปกว่านั้นคือ	เครื่องดื่มที่เป็นแบรนด์ของ		

Diageo	เองก็ขายดีขึ้นในทั้ง	2	ประเทศนี้ด้วย
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หมวดการเงินการลงทุนสแกนเพื่อดู
ตัวอย่างหนังสือ
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ธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท คลินิกกองทุน) / ธนวรรณ เลิศลักขณากุล  แปลและเรียบเรียง

เรียนรู้
การเป็นเจ้าของบริษัท 

ที่ดีที่สุดเพื่อ 
การเติบโตในระยะยาว

การลงทุนที่ดีที่สุด
คือการลงทุนที่มีคุณภาพ

“บัฟเฟตต์ สอนว่า ให้ลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยม  
แล้วเราจะหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร ค�าตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้”

- โค้ชหนุ่ม เดอะ มันนีโค้ช

“ไม่ว่าจะลงทุนที่ไหน เวลาไหน การลงทุนแบบเน้น “คุณภาพ” 
ยังคงส�าคัญไม่เปลี่ยนไป”
- หมอนัท คลินิกกองทุน

คุณภาพ... เราท�าการตัดสินใจเรื่องน้ีกันอยู ่ทุกวัน แต ่ถึงอย่างน้ันการให ้ 
ค�าจ�ากัดความท่ีชัดเจนของค�าว่า “คุณภาพ” ก็ถือเป็นเรื่องท้าทาย หนังสือเล่มน้ีกล่าวถึง 
ความท้าทายดังกล่าว กลั่นกรองประสบการณ์หลายปีจากการลงทุนออกมาเป็นปรัชญา 
การลงทุนที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับการค้นคว้าอย่างจริงจัง

ทฤษฎีทางการเงินเคยกล่าวไว้ว่าผลลัพธ์ที่ผิดปกตินั้นจะไม่ย่ังยืน คือผลตอบแทน 
ท่ีสูงกว่าปกติน้ันท้ายท่ีสุดแล้วจะค่อย ๆ ลดลงสู่ระดับเฉล่ีย การลงทุนเชิงคุณภาพคือ 
การหาบริษัทท่ีมีคุณลักษณะซึ่งช่วยให้สามารถเอาชนะทฤษฎีดังกล่าวได้ และเป็นเจ้าของ 
บริษัทที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวในระยะยาว

หนังสือเล่มนี้ ได ้ระบุและอธิบายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีเพิ่มโอกาสแก่บริษัท 
ในการเป็นบริษัทท่ีรุ ่งเรืองในระยะยาว รวมถึงคุณลักษณะท่ีลดทอนโอกาสดังกล่าวด้วย  
ตลอดท้ังเล่มจะมีการยกตัวอย่างท่ีน่าสนใจของบริษัทท่ีมีอยู่จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะ 
ที่เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าทั้งที่เป็นของจริงและไม่จริง

AKO Capital บริษัทของผู้แต่งหนังสือมีประสบการณ์ในการค้นหาและลงทุน 
ในบริษัทท่ีมีคุณภาพ ซึ่งช่วยให้พวกเขามีอัตราการเติบโตมากกว่าเท่าตัวของตลาด และ 
เน้ือหาในเล่มก็จะเน้นไปที่ปรัชญาการลงทุน กระบวนการ และบทเรียนต่าง ๆ ท่ีช่วยให ้
บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าว

การลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนที่มีคุณ
ภาพ
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