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การพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ในสาขาของการลงทุน ควรทีจ่ ะได้มคี ำ� อธิบาย
บ้างจากผู้เขียน ดังนั้น ข้อความต่อไปนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว เพื่อที่จะ
สามารถอธิบายได้อย่างเพียงพอส�ำหรับเหตุผลของการเขียนหนังสืออีกเล่ม
หนึ่งในหัวข้อนี้ต่อนักลงทุน
หลั ง จากหนึ่ ง ปี ข องการเรี ย นปริ ญ ญาโทในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การ
บริหารธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ในขณะนั้น ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผมก็ได้เข้า
สู่โลกของธุรกิจ ผมเริ่มท�ำงานในเดือนพฤษภาคม 1918 และอีก 20 เดือนต่อ
มาก็ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นหัวหน้าของแผนกสถิตซิ งึ่ เป็นแผนกงานหลักอย่าง
หนึง่ ของธนาคารซึง่ ปัจจุบนั คือ ธนาคาร Crocker – Anglo National Bank ของ
ซานฟรานซิสโก ถ้าใช้คำ� ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผมก็ควรจะถูกเรียกว่า นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์
ที่นี่ผมก็เหมือนกับได้นั่งอยู่ในที่นั่งชั้นริงไซด์ชมมหกรรมทางการเงินที่
สับสนวุ่นวายอย่างไม่น่าเชื่อที่น�ำไปสู่การล่มสลายในฤดูใบไม้ร่วงของปี 1929
เช่นเดียวกับภาวะเลวร้ายทีต่ ามมา การสังเกตของผมน�ำไปสูค่ วามเชือ่ ทีว่ า่ มัน
มีโอกาสทีด่ เี ยีย่ มทางฝัง่ ตะวันตกส�ำหรับบริษทั ทีป่ รึกษาการลงทุนซึง่ เชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านทีว่ างต�ำแหน่งตนเองตรงกันข้ามกับแนวความคิดทีเ่ ป็นค�ำบรรยาย
โบราณและไม่น่าชื่นชมของโบรกเกอร์บางคน นั่นก็คือ คนซึ่งรู้ราคาของทุกสิ่ง
ทุกอย่างแต่ไม่รู้คุณค่าของอะไรเลย
ในวันที่ 1 มีนาคม 1931 ผมเริม่ ตัง้ Fisher & Co. ซึง่ ในขณะนัน้ เป็นบริษทั
ทีป่ รึกษาการลงทุนให้บริการแก่คนทัว่ ไปแต่เน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในบริษทั ที่
โตเร็วจ�ำนวนหนึ่งเป็นหลัก ธุรกิจนี้เฟื่องฟูอย่างมากแต่แล้วก็เกิดสงครามโลก
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ครัง้ ที่ 2 เป็นเวลา 3 ปีครึง่ ในขณะทีผ่ มท�ำงานนัง่ โต๊ะหลายต�ำแหน่งในกองทัพ
อากาศ ผมได้ใช้เวลาว่างบางส่วนในการทบทวนทั้งการลงทุนที่ประสบความ
ส�ำเร็จและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งผมได้ท�ำไปและได้
เห็นคนอื่นท�ำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผมเริ่มเห็นหลักการลงทุนบางอย่างจาก
การทบทวนครั้งนี้ซึ่งแตกต่างกันมากจากสิ่งที่เป็นที่ยอมรับราวกับค�ำสอนของ
ศาสนาในสังคมของการลงทุน
เมื่อผมปลดประจ�ำการและกลับมาท�ำงานใหม่ ผมได้ตัดสินใจที่จะน�ำ
หลักการเหล่านีม้ าปฏิบตั ใิ นสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ สี งิ่ รบกวนน้อยทีส่ ดุ ที่
จะเป็นไปได้ แทนทีจ่ ะให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไป ตลอดเวลากว่า 11 ปี Fisher
& Co. ไม่เคยให้บริการลูกค้ามากกว่า 12 รายในเวลาเดียวกัน ลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นลูกค้าเดิมตลอดช่วงเวลานี้ แทนทีจ่ ะสนใจในการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าหุน้ เป็น
หลัก กิจกรรมทัง้ หมดของ Fisher & Co. เน้นอยูท่ วี่ ตั ถุประสงค์นเี้ พียงอย่างเดียว
ผมตระหนักดีวา่ ในช่วง 11 ปีทผี่ า่ นมานีเ้ ป็นช่วงทีห่ นุ้ ขึน้ เป็นส่วนใหญ่และใคร
ก็ตามทีซ่ อื้ ขายหุน้ ควรจะท�ำก�ำไรได้ดี อย่างไรก็ตาม จากสถิตโิ ดดเด่นทีก่ องทุน
เหล่านีส้ ามารถท�ำได้เหนือกว่าดัชนีตลาดโดยส่วนรวมอย่างสม�ำ่ เสมอ ผมเห็น
ว่า การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นในช่วงหลังสงคราม เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงก่อนสงครามเมือ่ ผมประยุกต์ใช้เพียงบางส่วนของมัน บางที
สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่าก็คือ มันให้ผลตอบแทนในช่วงปีที่ตลาดนิ่งหรือตกต�่ำลงไม่
น้อยไปกว่าปีที่ตลาดวิ่งขึ้น
ในการศึกษาสถิตกิ ารลงทุนทัง้ หมดของผมและของคนอืน่ มีสองสิง่ ทีม่ ี
อิทธิพลส�ำคัญในการที่ท�ำให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ สิ่งแรก ซึ่งผมกล่าวถึงในที่
อืน่ อีกหลายครัง้ ก็คอื ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอดทน ถ้าจะท�ำก�ำไรให้ได้มากจาก
การลงทุน พูดอีกแบบหนึง่ ก็คอื มันเป็นเรือ่ งง่ายกว่าทีจ่ ะบอกว่าอะไรจะเกิดขึน้
กับราคาหุ้นมากกว่าว่าจะใช้เวลาเท่าไรมันถึงจะเกิด อีกสิ่งหนึ่งก็คือ ลักษณะ
ประจ�ำตัวที่มักจะท�ำให้เราหลงผิดของตลาดหุ้น นั่นก็คือการท�ำในสิ่งที่คนอื่น
ก�ำลังท�ำในขณะนั้น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้คุณมีความรู้สึกอยากจะท�ำอย่างทน
ไม่ไหวซึ่งมักเป็นสิ่งที่ผิด
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ตลอดช่วงเวลาที่บริหารกองทุน ผมจึงต้องคอย
อธิบายอย่างละเอียดให้กับเจ้าของเงินถึงหลักการที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ

ฟิลลิป เอ. ฟิชเชอร์
ซานเมทีโอ แคลิฟอร์เนีย
กันยายน 1957
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แต่ละเรื่องของผม นี่เป็นทางเดียวที่จะท�ำให้พวกเขาเข้าใจว่าท�ำไมผมจึงซื้อ
หุ้นบางตัวซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่มีคนรู้จัก และเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีความรู้สึกอยากขาย
มันก่อนที่เวลาจะผ่านไปเพียงพอก่อนที่จะถึงเวลาที่ควรขาย
นานๆ เข้าผมก็เลยอยากทีจ่ ะรวบรวมหลักการลงทุนเหล่านีแ้ ละพิมพ์ขนึ้
มาเป็นเล่มเพือ่ ทีผ่ มจะสามารถใช้ได้สะดวก ผลก็คอื การเริม่ วางแผนคร่าวๆ ที่
จะเขียนหนังสือเล่มนี้ แล้วผมก็เริม่ คิดถึงคนจ�ำนวนมาก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
เงินที่น้อยกว่าคนที่เป็นลูกค้าของผม ผู้ซึ่งมาหาและถามผมว่า ในฐานะของ
นักลงทุนรายย่อยจะสามารถเริ่มลงทุนอย่างถูกต้องได้อย่างไร
ผมคิดถึงความยากล�ำบากของนักลงทุนรายย่อยจ�ำนวนมากผูซ้ งึ่ ได้รบั
ความคิดและแนวทางในการลงทุนสารพัดอย่างโดยไม่ตงั้ ใจ ซึง่ มักจะกลายเป็น
บทเรียนทีแ่ พงมากเมือ่ เวลาผ่านไป บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้
สัมผัสกับหลักการพื้นฐานที่ลึกซึ้งกว่า สุดท้าย ผมคิดถึงการพิจารณาถกเถียง
ระหว่างผมกับคนอีกกลุม่ หนึง่ ทีส่ นใจเรือ่ งการลงทุนอย่างยิง่ ยวดเช่นกัน แต่มา
จากจุดยืนอีกด้านหนึง่ นัน่ คือกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
และคนดูแลทรัพย์สมบัตขิ องบริษทั มหาชน จ�ำนวนมากแสดงความสนใจอย่าง
แรงกล้าที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
ผมสรุปว่า มีความต้องการส�ำหรับหนังสือแบบนี้ ผมตัดสินใจว่าหนังสือ
ดังกล่าวจะมีการน�ำเสนอแบบไม่เป็นทางการ ผมจะพยายามบอกกับคุณซึง่ เป็น
ผูอ้ า่ นโดยตรง ผมจะใช้ภาษาพูดและตัวอย่างการวิเคราะห์ทผี่ มได้ใช้ในการน�ำ
เสนอแก่คนทีผ่ มบริหารกองทุนให้ ผมหวังว่าการพูดแบบเปิดเผยตรงไปตรงมา
จะไม่ทำ� ให้เกิดความระคายเคือง ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าความรู้ และความ
เห็นที่คุณได้รับจะเป็นประโยชน์และสามารถชดเชยความบกพร่องใน
การเขียนของผม
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1.
ร่องรอยจากอดีต

คุณมีเงินก้อนหนึง่ ในธนาคาร คุณตัดสินใจว่าคุณอยากซือ้ หุน้ คุณอาจ
ตัดสินใจเรื่องนี้เพราะคุณต้องการมีรายได้มากกว่าที่คุณจะได้ถ้าคุณใช้เงินไป
ในทางอืน่ คุณอาจจะตัดสินใจเพราะคุณอยากโตไปกับอเมริกา เป็นไปได้ทคี่ ณ
ุ
คิดถึงช่วงปีแรกๆ ที่ เฮนรี่ ฟอร์ด เริ่มก่อตั้งบริษัท Ford Motor หรือ แอนดรูว์
เมลลอน ก�ำลังสร้าง Aluminum Company of America และคุณสงสัยว่า
จะสามารถหากิจการใหม่ๆ ซึ่ง ณ วันนี้อาจจะวางรากฐานส�ำหรับความมั่งคั่ง
มหาศาลของคุณด้วยหรือไม่ มีโอกาสเป็นไปได้พอๆ กันทีค่ ณ
ุ อาจจะกล้ามากกว่า
ทีจ่ ะหวังและต้องการทีจ่ ะมีเงินเก็บส�ำหรับช่วงเวลาทีเ่ ลวร้าย ผลทีส่ ดุ หลังจาก
ฟังเกีย่ วกับเรือ่ งเงินเฟ้อมากขึน้ เรือ่ ยๆ คุณก็ตอ้ งการบางสิง่ บางอย่างทีป่ ลอดภัย
และก็ยังปกป้องคุณจากการลดลงของอ�ำนาจการซื้อของเงินดอลลาร์
บางทีแรงจูงใจทีแ่ ท้จริงของคุณอาจจะเป็นส่วนผสมของสิง่ เหล่านี้ ซึง่ ถูก
ก�ำหนดขึน้ จากอิทธิพลของการทีไ่ ด้รวู้ า่ เพือ่ นบ้านคนหนึง่ ท�ำก�ำไรได้พอสมควร
จากตลาดหุน้ และบางทีอาจจะเกิดจากการทีไ่ ด้รบั แผ่นพับโฆษณาทีอ่ ธิบายว่า
ท�ำไมหุน้ Midwestern Pumpernickel ตอนนีน้ า่ ลงทุน อย่างไรก็ตามมีแรงจูงใจ
เพียงประการเดียวทีอ่ ยูภ่ ายใต้สงิ่ เหล่านีท้ งั้ หมด ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึง่
และด้วยวิธีการอันใดอันหนึ่ง คุณซื้อหุ้นเพื่อที่จะท�ำเงิน
ดังนั้น ดูเหมือนจะมีเหตุผลว่า ก่อนที่จะคิดถึงการซื้อหุ้น ขั้นตอนแรก
ก็คอื ดูวา่ วิธที ำ� เงินทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุดทีผ่ า่ นมาในอดีตเป็นอย่างไร เพียง
แค่มองผ่านๆ จากประวัติตลาดหุ้นของอเมริกาก็จะแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการ
2 แบบที่แตกต่างกันมากซึ่งเคยใช้ท�ำเงินมหาศาล ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ
ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 การท�ำเงินมหาศาลจ�ำนวนหนึ่งและการท�ำเงิน

1. ร่องรอยจากอดีต

ก้อนเล็กจ�ำนวนมาก เกิดขึ้นโดยการพนันกับวัฏจักรของธุรกิจ ในช่วงเวลาที่
ระบบธนาคารทีง่ อ่ นแง่นก่อให้เกิดความเฟือ่ งฟูและความตกต�ำ่ เป็นวัฏจักรนัน้
การซือ้ หุน้ ในช่วงทีเ่ ลวร้ายและขายมันในช่วงทีด่ ดี เู หมือนว่าจะมีคณ
ุ ค่ามาก นี่
เป็นเรือ่ งจริงโดยเฉพาะส�ำหรับคนซึง่ มีความสัมพันธ์ทดี่ ใี นแวดวงการเงินทีอ่ าจ
จะมีข้อมูลล่วงหน้า ซึ่งรู้ว่าเมื่อไรระบบธนาคารจะเริ่มตึงตัวเกินไปแล้ว
แต่บางทีสงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีค่ วรจะตระหนักก็คอื แม้ในช่วงของการสิน้ สุด
ยุคของตลาดหุ้นเก่าที่เริ่มสิ้นสุดเมื่อมีการจัดตั้งเฟด (Federal Reserve
System) ในปี 1913 และการผ่านกฎหมายก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(SEC – ก.ล.ต.) ในช่วงต้นของรัฐบาลรูสเวลต์ คนที่ใช้วิธีการลงทุนที่แตกต่าง
ออกไปสามารถท�ำเงินได้มากกกว่ามากและรับความเสีย่ งน้อยกว่ามาก แม้แต่
ในสมัยก่อน การค้นพบบริษัทที่ดีและโดดเด่นจริงๆ และอยู่กับมันผ่านความ
ผันผวนของตลาดได้พิสูจน์แล้วว่าจะสามารถท�ำเงินได้ดีกว่าคนที่เล่นหุ้นด้วย
เทคนิคหรูหราโดยพยายามที่จะซื้อหุ้นถูกและขายหุ้นแพง
ถ้าค�ำกล่าวนี้ดูเหมือนจะน่าประหลาดใจ การขยายความอาจจะยิ่ง
ท�ำให้ประหลาดใจขึ้นไปอีก มันอาจจะเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูบานแรกแห่ง
ความส�ำเร็จของการลงทุน บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
หลายแห่งของประเทศจ�ำนวนไม่น้อยที่ซึ่งคุณสามารถลงทุน เช่น 10,000
เหรียญ ในช่วงระหว่าง 25-50 ปีมาแล้ว และถึงวันนี้มันจะมีค่าประมาณจาก
250,000 เหรียญถึงหลายๆ เท่าของจ�ำนวนนี้ พูดอีกแบบหนึ่งภายในช่วงชีวิต
ของนักลงทุนส่วนใหญ่ และภายในช่วงที่พ่อแม่ของเขาสามารถท�ำให้เขาได้มี
โอกาสสูงและมากที่จะวางรากฐานส�ำหรับความมั่งคั่งส�ำหรับตนเองและลูกๆ
ของเขา โอกาสเหล่านี้ไม่จ�ำเป็นว่าเขาจะต้องซื้อในวันใดวันหนึ่งในช่วงที่หุ้น
ตกต�่ำสุดหลังเกิดตลาดหุ้นวิกฤติ หุ้นของบริษัทเหล่านี้มีให้ซื้อปีแล้วปีเล่าใน
ราคาที่ท�ำให้การท�ำก�ำไรแบบนี้เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องการก็คือ ความสามารถที่
จะแยกแยะบริษทั จ�ำนวนค่อนข้างน้อยทีม่ โี อกาสในการลงทุนทีโ่ ดดเด่นเหล่านี้
จากบริษทั จ�ำนวนมากทีอ่ นาคตมักผันผวนตลอดทางจากความส�ำเร็จปานกลาง
ไปถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
โอกาสเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในวันนี้หรือไม่ที่จะท�ำให้การลงทุนที่จะให้
ผลตอบแทนในหลายๆ ปีข้างหน้าดีเด่นอย่างที่กล่าว? ค�ำตอบของค�ำถามนี้
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ควรที่จะได้รับการเอาใจใส่อย่างละเอียดรอบคอบ ถ้าใช่ หนทางที่จะท�ำเงิน
จริงๆ ผ่านการลงทุนในหุ้นสามัญก็จะเริ่มเห็นชัด โชคดีที่มีหลักฐานชัดเจนซึ่ง
แสดงว่าโอกาสในวันนี้ไม่ใช่แค่ดีเหมือนกับช่วง 25 ปีแรกของศตวรรษนี้ แต่ที่
จริงมันดีกว่ามาก
เหตุผลหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของแนว
ความคิดพื้นฐานของการบริหารบริษัท และการดูแลกิจการที่ตามมา หนึ่งชั่ว
อายุคนมาแล้ว ผูน้ ำ� ของบริษทั ใหญ่ๆ โดยปกติกเ็ ป็นสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ป็น
เจ้าของบริษัท พวกเขาถือว่าบริษัทเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัว ผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ภายนอกถูกละเลย ถ้าจะมีการให้ความสนใจกับปัญหาความต่อเนือ่ ง
ของฝ่ายจัดการนั่นคือ การฝึกอบรมคนที่หนุ่มกว่าซึ่งจะก้าวเข้ามาแทนที่คน
สูงอายุทจี่ ะต้องจากไป แรงจูงใจก็มกั จะเป็นเรือ่ งของการดูแลลูกชายหรือหลาน
ทีจ่ ะสืบทอดต�ำแหน่งต่อเป็นหลัก การหาคนทีม่ คี วามสามารถสูงเพือ่ ทีจ่ ะปกป้อง
การลงทุนของผู้ถือหุ้นทั่วๆ ไปเป็นเรื่องที่มักไม่อยู่ในใจของฝ่ายจัดการในยุค
ที่บุคคลมีอ�ำนาจเด็ดขาด แนวโน้มที่ฝ่ายจัดการที่สูงอายุจะต่อต้านความคิด
สร้างสรรค์และการค้นคิดใหม่ๆ และมักจะปฏิเสธแม้แต่จะฟังค�ำแนะน�ำหรือ
การวิพากษ์วิจารณ์ก็จะสูง นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากภาวะที่มีการแข่งขันกันหา
วิธที จี่ ะท�ำสิง่ ต่างๆ ให้ดขี นึ้ ในปัจจุบนั เป็นอย่างมาก ผูบ้ ริหารสูงสุดของทุกวันนี้
โดยปกติจะเข้าร่วมในการวิเคราะห์ตนเองอย่างสม�่ำเสมอ และมองหาวิธีการ
พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด บ่อยๆ พวกเขาถึงกับออกไปข้างนอกบริษัทโดยการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกประเภทในการที่จะได้รับค�ำแนะน�ำที่ดี
ในสมัยก่อนมีอนั ตรายเสมอถ้าบริษทั ทีน่ า่ สนใจมากทีส่ ดุ ในขณะนัน้ จะไม่
สามารถเป็นผูน้ ำ� ต่อไป หรือถ้ายังเป็นผูน้ ำ� อยู่ ผูบ้ ริหารข้างในบริษทั ก็จะเก็บเกีย่ ว
ผลประโยชน์ทงั้ หมดให้กบั ตนเอง ทุกวันนีอ้ นั ตรายจากการลงทุนแบบนี้ ถึงแม้จะ
ไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้แต่กม็ อี นั ตรายน้อยลงมากส�ำหรับนักลงทุนทีร่ ะมัดระวัง
แง่มมุ หนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับการบริหารบริษทั ทีส่ มควรที่
จะเอาใจใส่ นัน่ คือการเติบโตของห้องทดลองและการวิจยั ของบริษทั ใหญ่ๆ ซึง่
เป็นการเกิดขึน้ ทีไ่ ม่เป็นประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ ถ้ามันไม่ได้มาพร้อมกับการเรียนรู้
ของฝ่ายจัดการที่จะน�ำผลการวิจัยมาท�ำเป็นเครื่องมือที่จะเปิดขุมทองที่จะท�ำ
ก�ำไรมากขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น แม้แต่ในทุกวันนี้นักลงทุนจ�ำนวนมากดูเหมือนจะ

1. ร่องรอยจากอดีต

ไม่คอ่ ยตระหนักถึงความรวดเร็วของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และความแน่นอน
ที่มันจะด�ำเนินต่อไป และผลกระทบของมันต่อนโยบายการลงทุนพื้นฐาน
ว่าทีจ่ ริง แม้จนถึงช่วงปลายของทศวรรษที่ 1920 มีบริษทั อุตสาหกรรมเพียง
ประมาณครึง่ โหลทีม่ หี น่วยงานวิจยั เป็นเรือ่ งเป็นราว โดยมาตรฐานปัจจุบนั ขนาด
ของมันก็เล็กมาก จนกระทัง่ ถึงความกลัวฮิตเลอร์ทไี่ ด้เร่งกิจกรรมการวิจยั แบบนี้
เพือ่ วัตถุประสงค์ทางทหารทีท่ ำ� ให้การวิจยั ทางอุตสาหกรรมเริม่ เติบโตจริงๆ
มันเติบโตขึ้นนับตั้งแต่นั้น การส�ำรวจที่ท�ำในฤดูใบไม้ผลิของปี 1956
ตีพิมพ์ในวารสาร Business Week และวารสารการค้าของ McGraw-Hill
อีกหลายฉบับ แสดงให้เห็นว่าในปี 1953 การใช้จา่ ยทางด้านการวิจยั และพัฒนา
ของบริษทั มีประมาณ 3.7 พันล้านเหรียญ พอถึงปี 1956 มันก็เพิม่ ขึน้ เป็น 5.5
พันล้านเหรียญ และตามแผนธุรกิจปัจจุบันงบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 6.3
พันล้านเหรียญภายในปี 1959 แต่ทนี่ า่ ตกใจพอๆ กันก็คอื ผลการส�ำรวจนีช้ วี้ า่
ภายในปี 1959 หรืออีกเพียง 3 ปี บริษัทผู้น�ำทางอุตสาหกรรมของเราจ�ำนวน
หนึ่งคาดว่า ยอดขายประมาณ 15% ถึงมากกว่า 20% ของบริษัทจะมาจาก
สินค้าซึ่งยังไม่เคยมีเลยในตลาดในปี 1956
ในฤดูใบไม้ผลิของปี 1957 แหล่งข่าวเดิมยังท�ำการส�ำรวจคล้ายๆ กัน
ถ้าเรือ่ งทัง้ หมดทีเ่ ปิดเผยในปี 1956 น่าตกใจในด้านของความส�ำคัญ สิง่ ทีเ่ ปิดเผย
เพียงอีกหนึ่งปีต่อมาอาจจะเรียกว่า “ระเบิด” ค่าใช้จ่ายทางด้านวิจัยเพิ่มขึ้น
20% จากยอดรวมของปีทแี่ ล้วเป็น 7.3 พันล้านเหรียญ! นีเ่ ท่ากับเพิม่ ขึน้ เกือบ
100% ในเวลา 4 ปี มันหมายความว่า การเติบโตที่แท้จริงในช่วง 12 เดือนนั้น
มากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ในปีทแี่ ล้วว่ายอดการใช้จา่ ยในช่วงอีก 36 เดือนข้างหน้า
ถึง 1 พันล้านเหรียญ ในเวลาเดียวกัน ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการวิจยั ในปี 1960 ถูก
คาดว่าจะเท่ากับ 9 พันล้านเหรียญ! ยิ่งกว่านั้นอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด
แทนทีจ่ ะเป็นบางแห่งทีอ่ ยูใ่ นการส�ำรวจก่อนหน้านัน้ คาดว่ายอดขาย 10% ของ
บริษทั จะมาจากสินค้าทีย่ งั ไม่มใี นท้องตลาดในช่วงเพียง 3 ปีทผี่ า่ นมา ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมบางอย่างเปอร์เซ็นต์นี้จะสูงขึ้นไปอีกหลายเท่า และนี่ยังไม่รวม
สินค้าที่แค่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเล็กๆ น้อยๆ
ผลกระทบท�ำนองนีต้ อ่ การลงทุนไม่สามารถจะพูดเกินเลยไปได้ ต้นทุน
ของการวิจัยแบบนี้มีมากขึ้นมากจนบริษัทที่จัดการผิดพลาดจากจุดยืนทาง
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การค้าจะกลายเป็นภาระที่หนักทางด้านต้นทุนการด�ำเนินงาน ยิ่งกว่านั้นมัน
ไม่มมี าตรฐานทีง่ า่ ยและเร็วส�ำหรับฝ่ายจัดการหรือนักลงทุนทีจ่ ะวัดการท�ำก�ำไร
ของการวิจยั เช่นเดียวกับทีน่ กั เบสบอลมืออาชีพทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ไม่สามารถหวังทีจ่ ะ
ตีลูกได้ถูกมากกว่า 1 ใน 3 ครั้งที่เขาลงเล่น ดังนั้น โครงการวิจัยจ�ำนวนมากที่
ถูกควบคุมโดยกฎของการเฉลี่ยเช่นเดียวกันจะจบลงโดยทีไ่ ม่สามารถท�ำก�ำไร
ได้เลย ยิง่ กว่านัน้ โดยความบังเอิญ โครงการทีไ่ ม่ทำ� ก�ำไรจ�ำนวนมากกว่าปกติ
อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในบางช่วงของเวลาแม้แต่ในบริษัทที่มีห้องทดลอง
ทางการค้าที่ดีเยี่ยมที่สุด สุดท้ายมันเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้เวลาจาก 7 ถึง 11 ปี
จากวันทีเ่ ริม่ ท�ำโครงการจนกระทัง่ มันส่งผลทีด่ ถี งึ ก�ำไรของบริษทั ดังนัน้ แม้แต่
โครงการวิจัยที่ท�ำก�ำไรได้มากที่สุดก็ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเป็นภาระทางด้าน
การเงินก่อนที่มันจะท�ำก�ำไรเพิ่มให้บริษัทในที่สุด
แต่ถา้ ต้นทุนของการวิจยั ทีจ่ ดั การแย่มากนัน้ ทัง้ สูงและยากทีจ่ ะตรวจสอบ
ต้นทุนของการวิจัยที่น้อยเกินไปก็อาจจะสูงยิ่งกว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า การ
เปิดตัวของวัสดุและเครื่องจักรใหม่ๆ จ�ำนวนมากจะลดขนาดตลาดของบริษัท
นับพันๆ แห่ง หรืออาจจะทัง้ อุตสาหกรรมทีต่ ามยุคสมัยไม่ทนั เช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานพื้นฐานที่เป็นผลมาจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เก็บข้อมูลและการใช้กมั มันตรังสีในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม อย่างไร
ก็ตามบริษัทอื่นๆ จะปรับตัวเข้ากับแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและจะสามารถ
สร้างยอดขายได้มหาศาล ฝ่ายจัดการของบริษัทดังกล่าวอาจจะยังสามารถ
รักษามาตรฐานสูงสุดของประสิทธิภาพในการท�ำงานประจ�ำในขณะทีส่ ามารถ
ใช้วิจารณญาณที่ดีในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่จะเข้ามากระทบ
อนาคตในระยะยาวของบริษัท และถ้าผู้ถือหุ้นผู้โชคดีแทนที่จะเป็นผู้บริหารที่
เฉื่อยชา บริษัทอาจจะเป็นผู้ครองโลกต่อไป
นอกจากอิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงในการบริหารงานของบริษทั และ
การก้าวขึน้ ของการวิจยั แล้ว ยังมีองค์ประกอบที่ 3 ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะให้โอกาสแก่
นักลงทุนมากขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่ในอดีต ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ (ในส่วน
ที่เกี่ยวกับว่าเมื่อไรจึงควรซื้อหรือขายหุ้น) ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกว่าที่จะ
พูดถึงว่าวัฏจักรธุรกิจมีอิทธิพลอะไร ถ้ามี ที่จะมีต่อนโยบายการลงทุน แต่การ
พิจารณาส่วนหนึ่งของหัวข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมนั่นคือ ข้อได้เปรียบที่

1. ร่องรอยจากอดีต

เหนือกว่าในการเป็นเจ้าของหุ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
พื้นฐานที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของรัฐบาลกลางของเราส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 1932
ทัง้ ก่อนและหลังวันนัน้ ไม่วา่ พวกเขาจะท�ำมากหรือน้อยแค่ไหนในการน�ำ
ความมั่งคั่งมาสู่ประเทศ ทั้ง 2 พรรคใหญ่ก็ได้รับเครดิตในความเฟื่องฟู ที่เกิด
ขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่ในอ�ำนาจ ในท�ำนองเดียวกันพวกเขาก็มักจะถูกโทษโดยทั้ง
ฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปถ้าเศรษฐกิจตกต�่ำเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนปี
1932 คงจะมีคำ� ถามทีจ่ ริงจังมากจากผูน้ ำ� ทีม่ คี วามรับผิดชอบของทัง้ 2 พรรค
ว่ามันมีเหตุผลเพียงพอทางจรรยาบรรณหรือแม้แต่ความถูกต้องทางการเมือง
หรือไม่ ในการทีจ่ ะจงใจท�ำงบประมาณขาดดุลเพือ่ ทีจ่ ะค�ำ้ ยันภาคธุรกิจทีก่ ำ� ลัง
เจ็บป่วย การต่อสูก้ บั การว่างงานโดยวิธกี ารซึง่ มีตน้ ทุนสูงกว่าการเปิดห้องครัว
แจกขนมปังและซุปมากนัน้ จะไม่ได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจังไม่วา่ พรรคไหน
จะได้เป็นรัฐบาล
ตัง้ แต่ปี 1932 ทัง้ หมดนัน้ เปลีย่ นจากหน้ามือเป็นหลังมือ พรรคเดโมแครต
อาจจะหรืออาจจะไม่เป็นห่วงเกี่ยวกับงบประมาณสมดุลมากไปกว่ารีพับลิกัน
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไอเซ็นฮาวลงมา อาจจะยกเว้นรัฐมนตรี
คลังฮัมฟรีย์ ผู้น�ำรีพับลิกันที่มีความรับผิดชอบได้พูดแล้วพูดอีกว่า ถ้าธุรกิจจะ
แย่ลงจริงๆ พวกเขาก็จะไม่รีรอที่จะลดภาษีหรือท�ำอะไรที่ขาดดุลซึ่งจ�ำเป็นใน
การฟื้นฟูความมั่งคั่งและก�ำจัดการว่างงาน นี่เป็นสิ่งที่ห่างไกลจากลัทธิที่เป็น
มาก่อนที่จะเกิดการตกต�่ำครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจ
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เกิดขึ้นซึ่งก็จะท�ำให้เกิดผลอย่างเดียวกัน แม้ว่าอาจ
จะไม่เร็วเท่ากฎหมายภาษีรายได้ทเี่ พิง่ จะถูกตราขึน้ ในรัฐบาลของวิลสัน มันไม่
ได้เป็นอิทธิพลหลักต่อเศรษฐกิจจนกระทัง่ ถึงช่วงทศวรรษที่ 1930 ในช่วงปีตน้ ๆ
รายได้ของรัฐบาลกลางส่วนมากมาจากภาษีศุลกากรและแหล่งภาษีทางตรง
อื่นๆ สิ่งเหล่านี้ผันผวนปานกลางกับระดับความเฟื่องฟูของเศรษฐกิจ แต่โดย
รวมแล้วก็ค่อนข้างมั่นคง ณ วันนี้เป็นตรงกันข้าม ประมาณ 80% ของรายได้
รัฐบาลกลางมาจากภาษีรายได้นิติบุคคลและรายได้บุคคลธรรมดา นั่นหมาย
ถึงว่าการตกต�่ำในระดับของธุรกิจโดยทั่วไปจะก่อให้เกิดการตกต�่ำของรายได้
ของรัฐบาลในระดับเดียวกัน
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ในเวลาเดียวกัน เครื่องมือหลายๆ อย่าง เช่น การอุดหนุนราคาพืชผล
และการชดเชยการว่างงานได้ฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายของเรา ใน
เวลาทีธ่ รุ กิจตกต�ำ่ ซึง่ จะลดรายได้ของรัฐบาล รายจ่ายในสิง่ ทีเ่ ป็นข้อบังคับของ
กฎหมายเหล่านัน้ กลับเพิม่ ขึน้ อย่างมาก เพิม่ จากนีอ้ กี ก็คอื ความตัง้ ใจอย่างมุง่ มัน่
ที่จะต่อสู้กับภาวะที่เลวร้ายของธุรกิจโดยการลดภาษี ก่อสร้างสาธารณูปโภค
และปล่อยกูใ้ ห้แก่กลุม่ ธุรกิจทีก่ ำ� ลังยากล�ำบาก แล้วมันก็เป็นเรือ่ งธรรมดามาก
ขึ้นเรื่อยๆ ว่าถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำจริงๆ การขาดดุลงบประมาณของ
รัฐบาลกลางอาจจะมากถึง 25 – 30 พันล้านเหรียญต่อปีได้อย่างง่ายๆ การ
ขาดดุลแบบนี้จะท�ำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไปอีกแบบเดียวกับที่การขาดดุลที่
เกิดจากการใช้จ่ายในช่วงสงครามที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเป็น
ลูกโซ่ในช่วงหลังสงคราม
หมายความว่าเมือ่ ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ เกิดขึน้ มันมักจะสัน้ กว่าภาวะ
ตกต�่ำครั้งใหญ่บางครั้งในอดีต และแน่นอนว่าต้องตามมาด้วยภาวะเงินเฟ้อที่
มากพอที่จะท�ำให้ราคาสินค้าทั่วไปเพิ่มขึ้นซึ่งในอดีตได้ช่วยอุตสาหกรรมบาง
อย่างและท�ำร้ายอุตสาหกรรมอีกอย่างหนึ่ง ด้วยภูมิหลังทางเศรษฐกิจทั่วไปนี้
ภัยของวัฏจักรธุรกิจอาจจะร้ายแรงส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ทีอ่ อ่ นแอเท่าๆ กับที่
เคยเป็นในอดีต แต่ผถู้ อื หุน้ ในบริษทั ทีโ่ ตเร็วและมีความเข้มแข็งทางการเงินหรือ
มีความสามารถในการกู้เพียงพอที่จะยืนอยู่ได้ 1 หรือ 2 ปี ในช่วงยากล�ำบาก
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ก็จะเพียงแค่เห็นการตกต�ำ่ ของมูลค่าหุน้ ของ
เขาเองชัว่ คราวแทนทีจ่ ะเป็นเรือ่ งของความเสีย่ งทีก่ ารลงทุนจะสูญหมดอย่างที่
มักจะเกิดขึ้นก่อนปี 1932
แนวโน้มของการเงินพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากระบบที่มี
ความโน้มเอียงจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ได้ฝังตัวเข้ามาลึกมากในทั้งกฎหมายของ
เราและแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับถึงหน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล พันธบัตรได้
กลายเป็นการลงทุนที่ไม่พึงปรารถนาส�ำหรับการลงทุนระยะยาวของนักลงทุน
ส่วนบุคคลโดยทัว่ ไป การเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ด�ำเนินต่อเนือ่ งมาเป็นเวลา
หลายปีได้เร่งตัวขึ้นมากในฤดูใบไม้ร่วงของปี 1956 และด้วยการที่พันธบัตรที่
มีความมั่นคงสูงขายกันที่ราคาต�่ำสุดในช่วง 25 ปี คนจ�ำนวนมากในแวดวง
การเงินได้แนะน�ำให้เปลี่ยนจากการถือหุ้นซึ่งก�ำลังซื้อขายกันในราคาสูงสุดใน

1. ร่องรอยจากอดีต

ประวัตศิ าสตร์มาเป็นการลงทุนในตราสารการเงินทีม่ ดี อกเบีย้ คงที่ ผลตอบแทน
ทีส่ งู ผิดปกติของพันธบัตรเหนือผลตอบแทนจากเงินปันผลทีไ่ ด้รบั จากหุน้ (เมือ่
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนทีเ่ คยเป็น) ดูเหมือนว่าจะช่วยสนับสนุนแนวนโยบายนี้
ในระยะสัน้ นโยบายนีไ้ ม่ชา้ ก็เร็วอาจจะท�ำก�ำไรได้ ดังนัน้ มันจึงจูงใจให้คนลงทุน
ระยะสัน้ หรือระยะปานกลางนัน่ คือ ส�ำหรับ “นักค้า” ทีม่ คี วามเฉียบแหลมและ
ความสามารถในการมองจังหวะการซือ้ ขาย เป็นเพราะว่าเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ กิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย จะท�ำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงและราคาพันธบัตรจะต้องปรับ
ตัวขึน้ ในช่วงเวลาทีร่ าคาหุน้ ยากทีจ่ ะคึกคัก สิง่ นีน้ ำ� เราเข้าสูข่ อ้ สรุปว่า พันธบัตร
คุณภาพสูงอาจจะดีสำ� หรับนักเก็งก�ำไรและแย่สำ� หรับนักลงทุนระยะยาว ซึง่ จะ
สวนทางกับความคิดทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป อย่างไรก็ตามความเข้าใจเกีย่ วกับ
อิทธิพลของเงินเฟ้อจะแสดงว่าท�ำไมถึงเป็นอย่างนั้น
ในจดหมายเหตุของเดือนธันวาคม 1956 ธนาคาร First National City
Bank แห่งนิวยอร์กได้ตีพิมพ์ตารางแสดงถึงการเสื่อมค่าของก�ำลังซื้อของเงิน
ทัว่ โลกทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 10 ปี จากปี 1946 ถึง 1956 ซึง่ ประกอบไปด้วยประเทศ
หลักๆ ของโลกเสรี 16 ประเทศ ในทุกประเทศค่าของเงินตกต�่ำลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญ การตกต�่ำลงนี้ลดหลั่นจากน้อยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ที่ซึ่งเงินในช่วง
สิ้นสุดของปีที่ 10 สามารถซื้อสินค้าได้ 85% ของสิ่งที่ซ้ือได้เมื่อ 10 ปีก่อนไป
จนถึงสุดโต่งอีกด้านหนึง่ ในชิลที ซี่ งึ่ ในเวลา 10 ปีมนั สูญเสียมูลค่าลงไปถึง 95%
ในสหรัฐการตกต�่ำลงเท่ากับ 29% และในแคนาดา 35% นี่หมายความว่าใน
สหรัฐ การเสือ่ มค่าของเงินระหว่างช่วงเวลานีเ้ ท่ากับปีละ 3.4% และในแคนาดา
เท่ากับ 4.2% ในทางตรงกันข้ามผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาทีซ่ อื้
ในตอนเริม่ ต้นของช่วงเวลาดังกล่าวซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันว่าได้อตั ราดอกเบีย้ ค่อน
ข้างต�่ำให้ผลตอบแทนเพียง 2.19% หมายความว่า ผู้ถือ พันธบัตรคุณภาพสูง
อัตราดอกเบี้ยคงที่นั้นที่จริงแล้วได้รับดอกเบี้ยติดลบ (หรือขาดทุน) มากกว่า
1% ต่อปี ถ้ามูลค่าของเงินที่แท้จริงถูกน�ำมาพิจารณา
อย่างไรก็ตามสมมติวา่ แทนทีจ่ ะซือ้ พันธบัตรในอัตราดอกเบีย้ ค่อนข้าง
ต�ำ่ ทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเริม่ ของช่วงเวลานี้ นักลงทุนสามารถทีจ่ ะซือ้ มันทีอ่ ตั ราดอกเบีย้
ค่อนข้างสูงที่เป็นอยู่ใน 10 ปีต่อมา ธนาคาร First National City Bank แห่ง
นิวยอร์กในบทความเดียวกันก็ได้ให้ตวั เลขในเรือ่ งนี้ ในช่วงสิน้ สุดของช่วงเวลา
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ที่เขียนบทความ เขาประมาณว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่
3.27% ซึ่งก็ยังคงไม่มีผลตอบแทนการลงทุนเหลืออยู่ดี ที่จริงขาดทุนเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม 6 เดือนหลังจากบทความนี้ถูกเขียน อัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้น
อย่างมากและสูงกว่า 3.5% นักลงทุนจะท�ำได้ดีแค่ไหนถ้าเขามีโอกาสในช่วง
เริ่มต้นของช่วงเวลานี้ที่จะลงทุนกับพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่มีในช่วง
เวลามากกว่า 1 ใน 4 ของศตวรรษ? ในส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะยังคงไม่ได้รับ
ผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน ในหลายๆ กรณีเขาจะขาดทุน นี่เพราะว่า
ผูซ้ อื้ พันธบัตรดังกล่าวเกือบทัง้ หมดจะต้องจ่ายภาษีรายได้อย่างน้อย 20% จาก
ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั ก่อนทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงจะน�ำมาค�ำนวณ ในหลายๆ กรณี
อัตราภาษีของผู้ถือพันธบัตรอาจจะสูงกว่านี้มาก นั่นเพราะว่าเฉพาะรายได้
2,000 – 4,000 เหรียญแรกเท่านัน้ ทีเ่ สียภาษีในอัตรา 20% ในท�ำนองเดียวกัน
ถ้านักลงทุนได้ซอื้ พันธบัตรของเทศบาลซึง่ ไม่เสียภาษีในช่วงทีร่ าคาพันธบัตรอยู่
ในระดับสูงสุดในประวัตศิ าสตร์นี้ อัตราดอกเบีย้ ทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ กว่าเพราะไม่ตอ้ ง
เสียภาษี ก็ยังไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่แท้จริงแก่การลงทุนอยู่ดี
แน่นอน ตัวเลขเหล่านี้สรุปได้ก็เฉพาะในช่วง 10 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม
มันชี้ให้เห็นชัดเจนว่าสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลก และดังนั้นจึงมีโอกาสน้อย
ที่มันจะเปลี่ยนไปโดยแนวโน้มทางการเมืองในแต่ละประเทศ สิ่งส�ำคัญจริงๆ
เกีย่ วกับความน่าสนใจของพันธบัตรในฐานะการลงทุนระยะยาวก็คอื แนวโน้ม
แบบเดียวกันจะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาข้างหน้าอีกหรือไม่ ดูเหมือนว่า ถ้ากลไกของ
เงินเฟ้อทั้งหมดถูกศึกษาอย่างละเอียด มันจะเห็นได้ชัดเจนว่า การพุ่งขึ้นของ
อัตราเงินเฟ้อเกิดขึน้ จากการขยายสินเชือ่ อย่างมหาศาล ซึง่ เป็นผลจากการขาด
ดุลงบประมาณในระดับสูงของรัฐบาล ซึง่ ท�ำให้ฐานเงินของระบบสินเชือ่ ขยายตัว
มากขึ้นมาก การขาดดุลมหาศาลที่เกิดขึ้นในการเอาชนะสงครามโลกครั้งที่ 2
ได้วางฐานดังกล่าว ผลก็คอื ผูถ้ อื พันธบัตรก่อนสงคราม ผูซ้ งึ่ ได้เก็บหลักทรัพย์
ที่มีอัตราดอกเบี้ยแน่นอนได้สูญเสียมูลค่าการลงทุนที่แท้จริงของตนเองไป
มากกว่าครึ่ง
ก็อย่างทีไ่ ด้อธิบายไปแล้ว กฎหมายของเราหรือทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่าคือความ
เชือ่ ของเราว่าอะไรเป็นสิง่ ควรท�ำในภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ท�ำให้หนึง่ ในสองเรือ่ งนี้
เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้นนั่ คือ ธุรกิจยังคงดี ซึง่ ในภาวะอย่างนัน้ หุน้ ทีโ่ ดดเด่นจะ

1. ร่องรอยจากอดีต

ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่าพันธบัตร หรือไม่กภ็ าวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึน้
ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น พันธบัตรควรจะท�ำได้ดีกว่าหุ้นที่ดีที่สุดชั่วคราว แต่กิจกรรม
หลักที่สร้างภาวะขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นซึ่งท�ำให้เกิดการ
ตกต�่ำของก�ำลังซื้อของการลงทุนในแบบของพันธบัตร มันเกือบแน่นอนว่า
ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ จะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อใหญ่ ความยากล�ำบากสุดยอด
ในการทีจ่ ะก�ำหนดว่าเมือ่ ไรในช่วงยุง่ ยากนัน้ ทีจ่ ะขายพันธบัตรทิง้ ท�ำให้ผมเชือ่
ว่าหลักทรัพย์ประเภทนีใ้ นภาวะเศรษฐกิจที่ซับซ้อนของเราคงจะเหมาะเฉพาะ
ต่อธนาคาร บริษัทประกันภัย และสถาบันที่มีภาระหนี้ที่เป็นเงินดอลลาร์มา
รองรับมัน หรือส�ำหรับบุคคลทีม่ เี ป้าหมายในระยะสัน้ เท่านัน้ มันไม่สามารถให้
ผลตอบแทนเพียงพอส�ำหรับนักลงทุนระยะยาวซึ่งจะมาชดเชยโอกาสที่ก�ำลัง
ซื้อจะลดลง
ก่อนทีจ่ ะไปต่อ มันเป็นเรือ่ งดีทจี่ ะสรุปอย่างสัน้ ๆ ถึงร่องรอยในการลงทุน
หลายอย่างที่สามารถรวบรวมจากการศึกษาเหตุการณ์ที่ผ่านมา และจากการ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างส�ำคัญๆ ในจุดยืนของการลงทุนระหว่างอดีตและปัจจุบนั
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็น
ของคนที่มีโชคหรือมีความสามารถในการที่จะหาบริษัทในบางช่วงเวลาเมื่อ
เวลาผ่านไปสามารถเพิม่ ยอดขายและก�ำไรมากกว่าอุตสาหกรรมโดยส่วนรวม
มันยังแสดงให้เห็นต่อไปว่า เมือ่ เราเชือ่ ว่าเราได้พบบริษทั ดังกล่าวแล้ว เราควร
ยืนหยัดอยู่กับมันเป็นเวลานาน มันยังบอกเราเป็นนัยว่า บริษัทดังกล่าวนั้นไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นบริษทั ใหม่และเล็ก ขนาดไม่เกีย่ วเลย สิง่ ทีส่ ำ� คัญจริงๆ คือ ฝ่าย
จัดการจะต้องมีทงั้ ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้บริษทั เติบโต และความสามารถทีจ่ ะ
ด�ำเนินการให้สำ� เร็จตามแผน อดีตบอกร่องรอยต่ออีกว่า การเจริญเติบโตนีม้ กั จะ
เกีย่ วข้องกับการเรียนรูท้ จี่ ะจัดการกับงานวิจยั ในหลายๆ ด้านของวิทยาศาสตร์
เพือ่ ทีจ่ ะน�ำสินค้าต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ คี วามคุม้ ค่าในเชิงพาณิชย์สตู่ ลาด มันบอก
เราอย่างชัดเจนว่าคุณลักษณะรวมของบริษัทดังกล่าวนั้นจะต้องมีฝ่ายจัดการ
ทีไ่ ม่หมกมุน่ อยูก่ บั การวางแผนระยะยาว จนท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านประจ�ำ
ของธุรกิจได้อย่างโดดเด่น สุดท้าย มันได้ให้ความมัน่ ใจว่า ทัง้ ๆ ทีม่ โี อกาสการ
ลงทุนทีย่ งิ่ ใหญ่ในช่วง 25 หรือ 50 ปีมาแล้ว บางทีจะมีโอกาสทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าใน
วันนี้
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2.
สิง่ ที่ “ค�ำนินทา (Scuttlebutt)”
สามารถท�ำได้
ในฐานะของค�ำบรรยายทัว่ ไปถึงสิง่ ทีเ่ ราจะมองหาทัง้ หมดนีอ้ าจจะช่วย
ได้ แต่ในฐานะทีเ่ ป็นแนวทางในการปฏิบตั สิ ำ� หรับการค้นหาการลงทุนทีโ่ ดดเด่น
มันก็ช่วยได้ค่อนข้างน้อย นี่จะให้แนวทางกว้างๆ ของแบบของการลงทุนที่เรา
ควรค้นหา นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่จะมีโอกาสเติบโตขึ้นมากๆ ได้อย่างไร?
ทางหนึง่ ทีน่ า่ จะช่วยได้และมีเหตุผลแต่คอ่ นข้างปฏิบตั ไิ ด้ยากก็คอื หาคน
ซึง่ มีทกั ษะเพียงพอในด้านของการบริหารหลายๆ ด้านทีจ่ ะไปตรวจสอบแต่ละ
ส่วนงานของบริษทั และโดยการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงคุณสมบัติ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง การผลิต หน่วยงานขาย ฝ่ายวิจยั และหน่วยงานหลักๆ ทัง้ หลายของ
บริษัท แล้วก็สรุปเป็นภาพรวมว่า บริษัทแต่ละแห่งมีศักยภาพโดดเด่น ส�ำหรับ
การเจริญเติบโตและพัฒนาหรือไม่
วิธกี ารดังกล่าวอาจดูวา่ มีเหตุผล โชคไม่ดที มี่ เี หตุผลหลายอย่างว่ามันจะ
ไม่สามารถช่วยนักลงทุนทัว่ ๆ ไปได้ดี อันดับแรก มีนกั ลงทุนส่วนบุคคลน้อยราย
ทีม่ คี วามสามารถหรือทักษะระดับผูบ้ ริหารสูงสุดทีจ่ ะท�ำงานแบบนีไ้ ด้ นอกจาก
นั้น ผู้บริหารระดับสูงสุดในบริษัทมักจะยุ่งมาก พวกเขาไม่มีเวลาหรือความ
โน้มเอียงที่จะใช้เวลากับเรื่องเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้น ถ้าพวกเขาอยากจะท�ำ มันก็
น่าสงสัยว่าบริษัทที่เติบโตจริงๆ ของประเทศจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกได้
รูข้ อ้ มูลทัง้ หมดทีจ่ ำ� เป็นในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความรูบ้ างอย่างทีไ่ ด้รบั จาก
วิธนี จี้ ะมีคา่ มากเกินไปส�ำหรับการแข่งขันทีม่ อี ยูห่ รือจะอนุญาตให้มนั ผ่านไปถึง
ใครที่ไม่มีหน้าที่ในบริษัท
โชคดี ที่มีวิธีอีกอย่างหนึ่งซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ได้ ถ้าจัดการให้ดีวิธี
นี้จะช่วยให้ร่องรอยที่จ�ำเป็นซึ่งจะค้นหาการลงทุนที่โดดเด่นจริงๆ เนื่องจากไม่

2. สิ่งที่ “ค�ำนินทา (Scuttlebutt)” สามารถท�ำได้

สามารถหาค�ำที่เหมาะสมได้ผมจะเรียกวิธีนี้ว่า “ค�ำนินทา (Scuttlebutt)”
ขณะที่วิธีการนี้จะถูกอธิบายอย่างละเอียดในหน้าต่อไป นักลงทุนทั่วๆ
ไปจะมีปฏิกริ ยิ าทีโ่ ดดเด่นอย่างหนึง่ นัน่ คือไม่วา่ วิธี “ค�ำนินทา” จะมีประโยชน์
มากแค่ไหนส�ำหรับคนอื่นมันก็ไม่ช่วยอะไรเขา เพราะว่าเขาจะมีโอกาสน้อย
ที่จะใช้มัน ผมตระหนักว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในฐานะที่ท�ำได้เองในสิ่งที่
จ�ำเป็นส�ำหรับเงินลงทุนของเขา อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าพวกเขาควรเข้าใจมัน
อย่างลึกซึ้งว่าอะไรที่จ�ำเป็นและท�ำไม ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถ
เลือกแบบของทีป่ รึกษามืออาชีพทีจ่ ะสามารถช่วยเขาได้ดที สี่ ดุ ด้วยวิธนี เี้ ท่านัน้
ทีเ่ ขาสามารถประเมินผลงานของทีป่ รึกษาได้อย่างเพียงพอ ยิง่ กว่านัน้ เมือ่ เขา
เข้าใจ ไม่เพียงแต่สงิ่ ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จแต่จะรูด้ ว้ ยว่ามันส�ำเร็จได้อย่างไร
เขาอาจจะรู้สึกประหลาดใจที่ในบางครั้งบางเวลา เขาอาจจะอยู่ในต�ำแหน่งที่
จะท�ำก�ำไรมากขึ้นจากงานของที่ปรึกษาการลงทุนท�ำให้เขาอยู่แล้ว
ข้อมูล “ลับ” ทางธุรกิจทีส่ ง่ ต่อถึงคนโดยตรงเป็นสิง่ ทีน่ า่ พิศวง เป็นเรือ่ งน่า
ทึง่ ทีภ่ าพชัดเจนของความเข้มแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบริษทั ในอุตสาหกรรม
สามารถได้รบั จากตัวแทนทีม่ กี ว้างขวางของความเห็นจากคนทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับบริษทั ใดบริษทั หนึง่ คนส่วนใหญ่ถา้ พวกเขารูส้ กึ มัน่ ใจว่าจะไม่ได้รบั อันตราย
จากการถูกอ้าง ก็ชอบทีจ่ ะพูดเกีย่ วกับงานทีอ่ ยูใ่ นวงการของตนและจะพูดอย่าง
อิสระเกีย่ วกับคูแ่ ข่งของเขา ลองไปพบบริษทั 5 แห่ง ในอุตสาหกรรมหนึง่ ถาม
แต่ละแห่งด้วยค�ำถามที่ดีเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนกับบริษัทคู่แข่ง 4 แห่ง
แล้วคุณจะพบว่า 9 ใน 10 ครั้งจะให้รายละเอียดและภาพที่ชัดเจนอย่างน่า
ประหลาดของบริษัททั้ง 5
อย่างไรก็ตาม คู่แข่งเป็นเพียงหนึ่งและก็ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็นแหล่ง
ความเห็นทีด่ ที สี่ ดุ เป็นเรือ่ งน่าประหลาดพอกันทีเ่ ราจะสามารถเรียนรูจ้ ากทัง้ ผู้
แทนจ�ำหน่ายและลูกค้า เกีย่ วกับคุณสมบัตทิ แี่ ท้จริงของคนทีพ่ วกเขาเกีย่ วข้อง
ด้วย นักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ในรัฐบาล และในบริษทั ทีแ่ ข่งขัน
กัน เป็นแหล่งทีอ่ ดุ มสมบูรณ์อกี แหล่งหนึง่ เช่นเดียวกับผูบ้ ริหารของสมาคมการ
ค้าทั้งหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้บริหารสมาคมการค้าและส่วนใหญ่
ของกลุ่มอื่นๆ ด้วย มันเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะต้องค�ำนึงถึง 2 เรื่อง

21

ส่วนที่ 1 หุ้นสามัญ กับ ก�ำไรที่ไม่สามัญ
Common Stocks and Uncommon Profits
22

นัน่ คือ นักลงทุนทีก่ ำ� ลังถามจะต้องมัน่ ใจโดยปราศจากข้อสงสัยว่า แหล่งข้อมูล
ของเขาจะต้องไม่ถกู เปิดเผย แล้วเขาจะต้องมีจรรยาบรรณทีจ่ ะรักษานโยบาย
นีต้ ลอดไป มิฉะนัน้ อันตรายจากการท�ำให้แหล่งข่าวมีปญ
ั หาจะท�ำให้ความเห็น
ในทางที่ไม่ดีไม่หลุดออกมา
ยังมีอกี กลุม่ หนึง่ ทีอ่ าจจะช่วยนักลงทุนในการหาบริษทั ทีด่ สี ดุ ยอด อย่างไร
ก็ตาม กลุม่ นีอ้ าจจะท�ำให้แย่มากกว่าดี ถ้านักลงทุนไม่ใช้วจิ ารณญาณทีด่ แี ละ
ไม่ตรวจสอบยืนยันกับแหล่งอื่นถึงความเชื่อถือได้ในสิ่งที่เขาได้ยินมา กลุ่มนี้
ประกอบไปด้วยอดีตพนักงานของบริษัท คนกลุ่มนี้มักมีภาพภายในที่แท้จริง
ของความเข้มแข็งและอ่อนแอของอดีตนายจ้างเขา ส�ำคัญเท่าๆ กัน พวกเขา
มักจะพูดได้เต็มที่ แต่มีมากเหมือนกันที่อดีตพนักงานอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกไล่
ออกโดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอหรือเขาลาออกเพราะรู้สึกแย่มากกับบริษัทไม่ว่าสิ่ง
นัน้ จะจริงหรือไม่ ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวัง
ว่าท�ำไมพนักงานคนนัน้ จึงออกจากบริษทั เมือ่ ตรวจสอบเสร็จแล้วจึงจะเป็นไป
ได้ที่จะก�ำหนดได้ว่าเขาจะมีความล�ำเอียงแค่ไหนในสิ่งที่เขาพูด
ถ้าหาข้อมูลของบริษัทจากแหล่งต่างๆ เพียงพอ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อ
ว่าข้อมูลแต่ละชิน้ ควรทีจ่ ะสอดคล้องตรงกัน ทีจ่ ริงไม่มคี วามจ�ำเป็นแม้แต่นอ้ ย
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในกรณีของบริษัทที่โดดเด่นจริงๆ ข้อมูลที่มีน�้ำหนักมากกว่าจะ
ชัดเจนมากกว่าแม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ปานกลางผู้ซ่ึงรู้ว่าเขาก�ำลัง
มองหาอะไรก็สามารถทีจ่ ะบอกว่าบริษทั ไหนจะเป็นทีน่ า่ สนใจเพียงพอส�ำหรับ
เขาทีจ่ ะท�ำการตรวจสอบต่อไป ล�ำดับต่อไปก็คอื การติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
เพื่อที่จะพยายามและเติมสิ่งที่ยังขาดอยู่ในภาพของสถานการณ์บริษัทของ
นักลงทุน

3.
จะซือ้ หุ้นตัวไหน

เรือ่ งอะไรทีน่ กั ลงทุนควรเรียนรูถ้ า้ เขาต้องการจะได้การลงทุนทีซ่ งึ่ ภายใน
เวลาไม่กปี่ อี าจให้ผลตอบแทนหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือในช่วงเวลายาวกว่านัน้
สามารถให้ผลตอบแทนมากขึ้นไปอีก? พูดอีกอย่าง คุณลักษณะอะไรที่บริษัท
ควรมีที่จะท�ำให้มันมีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลตอบแทนแบบนี้แก่ผู้ถือหุ้น?
มี 15 ข้อที่ซึ่งผมเชื่อว่านักลงทุนควรค�ำนึง บริษัทสามารถจะเป็นการ
ลงทุนทีม่ หัศจรรย์ได้ถา้ มันสอบตกคุณสมบัตเิ พียง 2 – 3 ข้อ แต่ผมไม่คดิ ว่ามัน
จะเข้าข่ายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ถ้ามันสอบตกคุณสมบัติหลายๆ ข้อดังกล่าว
บางข้อเป็นเรื่องของนโยบายบริษัท บางข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติตามนโยบายเหล่านั้น บางข้อเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาจากข้อมูลที่
ได้รบั จากนอกบริษทั ในขณะทีบ่ างข้อตอบได้ดที สี่ ดุ โดยการถามจากบุคคลใน
บริษัทโดยตรง ต่อไปนี้คือหลัก 15 ข้อ
ข้อ 1 บริษทั มีสนิ ค้าหรือบริการทีม่ ศี กั ยภาพของตลาดเพียงพอที่
จะท�ำให้มีการเพิ่มขึ้นของยอดขายเป็นเวลาอย่างน้อยหลายปีไหม?
มันไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ทจี่ ะท�ำก�ำไรเพิม่ ค่อนข้างมากเพียงครัง้ เดียว
จากบริษทั ทีม่ ยี อดขายนิง่ ๆ หรือแม้แต่ยอดขายตกต�ำ่ ลง การประหยัดจากการ
ด�ำเนินงานเนือ่ งจากการควบคุมต้นทุนทีด่ ขี นึ้ บางช่วงสามารถท�ำให้กำ� ไรสูงขึน้
ซึง่ ท�ำให้ราคาหุน้ วิง่ สูงขึน้ ไปด้วย ก�ำไรครัง้ เดียวประเภทนีเ้ ป็นสิง่ ทีม่ กี ารค้นหา
อย่างกระตือรือร้นโดยนักเก็งก�ำไรและคนทีล่ า่ ของถูกจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
มันไม่สามารถเสนอโอกาสที่ดีพอและท�ำให้คนที่ต้องการก�ำไรสูงสุดจากเงิน
ลงทุนสนใจที่จะซื้อหุ้นแบบนี้

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

15 ข้อที่ต้องมองหาในหุ้นสามัญ
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เช่นเดียวกันในสถานการณ์แบบอืน่ บางทีกท็ ำ� ให้มโี อกาสท�ำก�ำไรสูงกว่า
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายในช่วงเวลาสั้นมากเพียง 2 – 3 ปี หลังจากนั้นยอดขายก็หยุดโต
ตัวอย่างส�ำคัญของเรื่องนี้ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุจ�ำนวนมาก
หลังจากทีม่ กี ารพัฒนาโทรทัศน์เชิงการค้าขึน้ ยอดขายเติบโตขึน้ อย่างมหาศาล
มาเป็นเวลาหลายปี แต่ขณะนี้เกือบ 90% ของบ้านในสหรัฐที่มีไฟฟ้าเข้าถึงมี
เครือ่ งรับโทรทัศน์แล้ว ยอดขายจึงเริม่ นิง่ อีกครัง้ ในกรณีของบริษทั จ�ำนวนมาก
ในอุตสาหกรรม คนทีก่ ำ� ไรมากๆ ก็คอื คนทีซ่ อ้ื หุน้ ในช่วงต้นก่อนคนอืน่ ครัน้ แล้ว
เมือ่ ยอดขายชะลอตัวลง ความน่าสนใจของหุน้ จ�ำนวนมากเหล่านีก้ ล็ ดน้อยลง
ไปด้วย
แม้แต่บริษทั ทีม่ กี ารเติบโตอย่างโดดเด่น ก็ไม่สามารถทีจ่ ะคาดว่า ยอด
ขายจะเติบโตขึน้ ทุกปี ในบทอืน่ ผมจะแสดงว่าท�ำไมการวิจยั เพือ่ การผลิตสินค้า
และปัญหาของการท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่จงึ มักจะท�ำให้ยอดขายเพิม่ ขึน้
แบบไม่สม�่ำเสมอหรือแม้แต่พุ่งขึ้นเป็นช่วงๆ แทนที่จะเติบโตแบบสม�่ำเสมอปี
แล้วปีเล่า ความไม่แน่นอนของวัฏจักรธุรกิจก็เป็นอิทธิพลอีกอย่างหนึ่งที่มีผล
ต่อการเปรียบเทียบยอดขายปีตอ่ ปี ดังนัน้ การเจริญเติบโตไม่ควรจะพิจารณา
เป็นปีตอ่ ปี แต่ควรจะคิดเป็นหน่วยทีห่ า่ งกันหลายๆ ปี บริษทั บางแห่งให้คำ� มัน่
ว่า บริษทั จะเติบโตสูงกว่าปกติไม่เฉพาะในหลายปีขา้ งหน้าแต่สำ� หรับระยะเวลา
ยาวกว่านั้นด้วย
บริษทั เหล่านัน้ ได้แสดงการเจริญเติบโตอย่างโดดเด่นมาเป็นทศวรรษๆ
อาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ เนือ่ งจากไม่มคี ำ� ทีด่ กี ว่าผมจะเรียกกลุม่ หนึง่ ว่า
เป็นบริษทั ที่ “โชคดีและมีความสามารถ” และอีกกลุม่ หนึง่ ว่า “โชคดีเพราะเขา
มีความสามารถ” ความสามารถสูงของผู้บริหารเป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นของทั้ง 2
กลุ่ม ไม่มีบริษัทไหนเติบโตเป็นเวลายาวนานหลายปีได้เพียงเพราะมันโชคดี
มันจะต้องมีและรักษาทักษะทีโ่ ดดเด่นทางธุรกิจไว้ได้ มิฉะนัน้ มันจะไม่สามารถ
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์บนความโชคดีของบริษทั และจะไม่สามารถป้องกันตัวเองจาก
การเข้ามาแข่งขันของคนอื่น
The Aluminum Company of America (Alcoa) เป็นตัวอย่างของกลุม่
ที่ “โชคดีและมีความสามารถ” ผูก้ อ่ ตัง้ ของบริษทั นีค้ อื คนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ทยี่ งิ่ ใหญ่

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

พวกเขามองอนาคตถูกต้องถึงความต้องการส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
อย่างไรก็ตามในขณะนัน้ ทัง้ พวกเขาและคนอืน่ ก็ไม่สามารถคาดถึงขนาดเต็มที่
ของตลาดผลิตภัณฑ์อะลูมเิ นียมทีไ่ ด้ขยายตัวเติบโตมาตลอดในช่วง 70 ปีขา้ ง
หน้า ความส�ำเร็จของบริษทั เป็นผลจากองค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจทีซ่ งึ่ บริษทั เป็นผูไ้ ด้ประโยชน์มากกว่าคนทีเ่ ป็นผูส้ ง่ เสริมมัน Alcoa
มีทักษะและยังคงแสดงถึงความสามารถในการกระตุ้น และยึดฉวยโอกาสใน
แนวโน้มนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าสภาพการณ์เช่น การพัฒนา การขนส่งทางอากาศ
ไม่ได้ชว่ ยเปิดตลาดใหม่ให้กบั อะลูมเิ นียม ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของ Alcoa บริษัทเองก็จะยังคงเติบโตแต่อยู่ในอัตราที่ช้าลง
The Aluminum Company โชคดีในการทีพ่ บว่ามันอยูใ่ นอุตสาหกรรม
ที่ดีกว่าอุตสาหกรรมที่ฝ่ายจัดการมองไว้ในช่วงแรกเสียอีก ผู้ถือหุ้นในช่วงแรก
ที่ยังถือหุ้นมาตลอดสามารถท�ำก�ำไรมหาศาลและแน่นอนเป็นที่รู้กันทั่วไป สิ่ง
ที่คนอาจจะไม่รู้ก็คือ พวกเขาแม้แต่คนทีเ่ พิง่ เข้ามาถือหุ้นไม่นานได้ก�ำไรเท่าไร
เมื่อผมเขียนหนังสือเล่มนี้ในการตีพิมพ์ครั้งแรก หุ้นของ Alcoa ตกลงมาเกือบ
40% จากจุดสูงสุดในปี 1956 ถึงกระนัน้ ราคาหุน้ ที่ “ต�ำ่ ” นีไ้ ด้ปรับตัวขึน้ เกือบ
500% ไม่ใช่จากราคาต�่ำนี้ แต่จากราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนสามารถจะซื้อมันได้
ในปี 1947 หรือเพียง 10 ปีก่อนเท่านั้น
ทีนี้มาดู DuPont ในฐานะที่เป็นตัวอย่างของอีกกลุ่มหนึ่งของหุ้นโตเร็ว
ประเภทที่ผมเรียกว่า “โชคดีเพราะเขามีความสามารถ” บริษัทนี้แต่เดิมไม่ได้
อยู่ในธุรกิจผลิต Nylon, Cellophane, Lucite, Neoprene, Orlon, Milar หรือ
ผลิตภัณฑ์อะไรที่ฟู่ฟ่าอื่นๆ ที่มักจะมีภาพเป็นผู้น�ำในจิตใจของประชาชนและ
หุ้นได้สร้างก�ำไรโดดเด่นให้กับนักลงทุน เป็นเวลาหลายปีที่ DuPont ผลิต
ดินระเบิด ในช่วงทีป่ ราศจากสงครามการเจริญเติบโตก็จะไปตามอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ในช่วงเร็วๆ นี้ มันโตเร็วขึ้นเล็กน้อยเพราะยอดขายเพิ่มขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นของการสร้างถนน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท�ำให้ธุรกิจเพิ่มมาก
นักเมื่อเทียบกับสิ่งที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น เมื่อความคิดทางด้านธุรกิจและการ
เงินของบริษัทถูกรวมเข้ากับทักษะทางเทคนิคที่ได้ก่อให้เกิดปริมาณการขาย
ที่ขณะนี้สูงกว่า 2 พันล้านเหรียญในแต่ละปี โดยการประยุกต์ใช้ทักษะและ
ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากธุรกิจดินระเบิดดัง้ เดิม บริษทั ประสบความส�ำเร็จในการเสนอ
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ผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์เล่าทีท่ ำ� ให้มนั เป็นเรือ่ งราวความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ของ
อุตสาหกรรมอเมริกัน
นักลงทุนมือใหม่ที่ดูอุตสาหกรรมเคมีครั้งแรกอาจคิดว่ามันเป็นเรื่อง
บังเอิญทีบ่ ริษทั ซึง่ ปกติมกั จะได้รบั การจัดอันดับการลงทุนในระดับสูงในหลายๆ
ด้านของธุรกิจมักจะเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเติบโตเร็วของ
อุตสาหกรรมด้วย นักลงทุนดังกล่าวก�ำลังสับสนระหว่างเหตุกับผลแบบเดียว
กับที่สาวน้อยที่ไร้เดียงสาผู้ซึ่งกลับจากการเดินทางไปยุโรปเป็นครั้งแรกและ
บอกเพือ่ นของเธอว่ามันช่างบังเอิญเหลือเกินทีแ่ ม่นำ�้ กว้างใหญ่มกั จะไหลผ่าน
ใจกลางของเมืองใหญ่ๆ จ�ำนวนมาก การศึกษาประวัตขิ องบริษทั เช่น DuPont
หรือ Dow หรือ Union Carbide แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทแบบนี้
เข้าข่ายเป็นกลุ่มบริษัทที่ “โชคดีเพราะมีความสามารถ” เมื่อค�ำนึงถึงยอดขาย
ของพวกเขา
เป็นไปได้ว่าหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของบริษัทที่ “โชคดีเพราะมี
ความสามารถ” ก็คือ General American Transportation มากกว่า 50 ปีมา
แล้วที่บริษัทถูกจัดตั้งขึ้น อุตสาหกรรมอุปกรณ์รถไฟดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่ดี
มีศักยภาพการเติบโตสูงมาก เมื่อเร็วๆ นี้มีอุตสาหกรรมน้อยมากที่มีศักยภาพ
เติบโตเท่า ถึงอย่างนัน้ ก็ตาม เมือ่ ธุรกิจการเดินรถไฟเปลีย่ นไปซึง่ ท�ำให้อนาคต
ของคนสร้างรถไฟไม่นา่ สนใจตามไปด้วย ความคิดและทักษะทีด่ เี ยีย่ มได้รกั ษา
ก�ำไรของบริษัทให้ปรับตัวขึ้นไปได้อย่างสม�่ำเสมอก็ยังไม่พอใจกับสิ่งนี้ ฝ่าย
จัดการเริ่มใช้ประโยชน์จากทักษะและความรู้ที่ได้เรียนรู้จากธุรกิจพื้นฐานของ
ตนที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องแต่มีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปอีก
บริษัทดูเหมือนว่าจะมียอดขายเพิ่มอย่างชัดเจนเป็นเวลาหลายปี อาจ
จะกลายเป็นขุมทรัพย์ทยี่ งิ่ ใหญ่สำ� หรับนักลงทุนไม่วา่ บริษทั ดังกล่าวจะละม้าย
คล้ายคลึงไปทาง “โชคดีและมีความสามารถ” หรือ “โชคดีเพราะมีความสามารถ”
อย่างไรก็ตามตัวอย่างเช่น General American Transportation นั้นท�ำให้สิ่ง
หนึง่ มีความชัดเจน ในทัง้ สองกรณี นักลงทุนจะต้องตืน่ ตัวอยูเ่ สมอว่าฝ่ายจัดการ
เป็นหรือยังคงมีความสามารถสูงสุด ถ้าปราศจากสิ่งนีก้ ารเติบโตของยอดขาย
จะด�ำเนินต่อไปไม่ได้
การพิจารณาอย่างถูกต้องถึงยอดขายในระยะยาวของบริษัทเป็นสิ่ง

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดส�ำหรับนักลงทุน การพิจารณาอย่างลวกๆ สามารถน�ำไป
สู่ข้อสรุปที่ผิด ตัวอย่างเช่น ผมได้กล่าวถึงหุ้นวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งแทนที่จะ
เป็นการเติบโตระยะยาวกลับเป็นการพุง่ ขึน้ อย่างแรงครัง้ เดียวในช่วงทีท่ กุ บ้าน
ของประเทศซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามในช่วงเร็วๆ นี้ บริษัทผลิตวิทยุ
และโทรทัศน์บางแห่งได้แสดงแนวโน้มใหม่ พวกเขาใช้ทกั ษะทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการสร้างธุรกิจทีม่ ขี นาดใหญ่ในผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ เช่น การสือ่ สาร
และเครื่องมืออัตโนมัติ สินค้าอุตสาหกรรมเหล่านี้ หรือในบางกรณี อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร ให้ความหวังทีจ่ ะท�ำให้ยอดขายเติบโตอย่างสม�ำ่ เสมอ
ไปอีกหลายๆ ปี ในสองสามบริษัทในกลุ่มนี้ เช่น Motorola ผลิตภัณฑ์ใหม่
เหล่านีม้ คี วามส�ำคัญกว่าธุรกิจโทรทัศน์แล้ว ในเวลาเดียวกันการพัฒนาเทคนิค
ใหม่ๆ บางอย่างก็ได้ทำ� ให้มโี อกาสทีใ่ นช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 เราจะมีโทรทัศน์
แบบใหม่ทที่ ำ� ให้โทรทัศน์แบบปัจจุบนั ดูเทอะทะล้าสมัย เหมือนอย่างทีเ่ ราเห็น
โทรศัพท์ติดผนังรุ่นดั้งเดิมที่ใช้นิ้วหมุนเบอร์ในวันนี้
พัฒนาการอย่างหนึ่งที่มีความเป็นไปได้คือ โทรทัศน์สี บางทีอาจจะ
ถูกมองข้ามไปมากจากสาธารณชน อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผลโดยตรงจากการ
พัฒนาทรานซิสเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า มันจะเป็นโทรทัศน์ที่เป็นแบบจอ
ภาพยนตร์โดยมีเครือ่ งทีเ่ ล็กไม่แตกต่างไปจากขนาดและรูปร่างของภาพใหญ่ๆ
ที่เราแขวนบนผนังห้อง รูปแบบกล่องเทอะทะในปัจจุบันจะกลายเป็นอดีต ถ้า
การพัฒนาดังกล่าวได้รบั การยอมรับโดยมวลชน บริษทั ผลิตโทรทัศน์บางแห่งที่
มีทกั ษะทางเทคนิคสูงสุดอาจจะสามารถสร้างยอดขายทีก่ า้ วกระโดดมากกว่า
และยาวกว่าที่มันเคยประสบเมื่อหลายปีก่อน บริษัทดังกล่าวจะพบว่าการพุ่ง
ขึน้ ของยอดขายนีจ้ ะกลบยอดขายทีโ่ ตไปแบบเรือ่ ยๆ ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ทางอุตสาหกรรมและทางทหาร มันจะกลายเป็นบริษทั ทีม่ ยี อดขายเติบโตสูง ซึง่
ควรเป็นจุดแรกทีจ่ ะพิจารณาโดยคนทีต่ อ้ งการการลงทุนแบบทีจ่ ะมีกำ� ไรสูงสุด
ผมได้กล่าวถึงตัวอย่างนี้ ไม่ใช่ในฐานะของสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน
แต่ในฐานะของสิง่ ทีส่ ามารถทีจ่ ะเกิดได้งา่ ยๆ ผมพูดเพราะผมเชือ่ ว่าในเรือ่ งของ
ยอดขายในอนาคตของบริษทั มีจดุ หนึง่ ทีค่ วรค�ำนึงอยูเ่ สมอ นัน่ คือ ถ้าผูบ้ ริหาร
ของบริษัทโดดเด่น และอุตสาหกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา นักลงทุนที่เฉลียวฉลาดควรตื่นตัวอยู่เสมอกับโอกาส
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ที่ฝ่ายจัดการอาจจะดูแลกิจการของบริษัทที่จะท�ำให้สามารถสร้างยอดขายที่
เติบโตสูงซึ่งเป็นก้าวแรกของการพิจารณาเลือกการลงทุนที่ดีเด่น
ตั้งแต่ผมเขียนค�ำเหล่านี้ในการตีพิมพ์ครั้งแรก มันอาจจะน่าสนใจที่
จะบันทึก ไม่ใช่ว่าอะไร “จะเกิดขึ้นแน่นอน” หรือ “อาจจะเกิดขึ้น” แต่อะไร
ได้เกิดขึ้นแล้วในกรณีของ Motorola เรายังไม่ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็น
เวลาที่ใกล้ที่สุดที่ผมได้อ้างถึงว่ามีโอกาสของการพัฒนาโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่จะ
ท�ำให้รนุ่ ปีทศวรรษที่ 1950 ล้าสมัย สิง่ นีย้ งั ไม่เกิดและก็คงยังไม่เกิดในอนาคต
อันใกล้ แต่ในระหว่างนีล้ องมาดูวา่ สิง่ ทีผ่ บู้ ริหารได้ทำ� ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทจี่ ะสร้างยอดขายเพิม่ ขึน้ ทีผ่ มได้กล่าวว่าเป็นเงือ่ นไข
แรกของการลงทุนที่ดีเด่น
Motorola ได้สร้างตนเองเป็นผู้น�ำที่โดดเด่นในขอบเขตของการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์สองทางซึง่ เริม่ จากการเป็นผลิตภัณฑ์พเิ ศษส�ำหรับรถต�ำรวจ
และรถแท็กซี่ และขณะนี้ดูเหมือนจะสร้างการเจริญเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
บริษทั รถบรรทุก เจ้าของบริษทั ส่งของทุกแบบ สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ และท่อส่งน�ำ้ มัน เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของผูใ้ ช้อปุ กรณ์ทมี่ ปี ระโยชน์นี้
ในเวลาเดียวกัน หลังจากหลายปีของการพัฒนาทีม่ ตี น้ ทุนสูง บริษทั ก็สามารถ
จัดตัง้ แผนกเซมิคอนดัคเตอร์ (ทรานซิสเตอร์) ทีจ่ ะมีกำ� ไรและดูเหมือนว่าจะมุง่
สู่การที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมซึ่งมีการเติบโตมหาศาล มัน
ได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องเล่นจานเสียงแบบ
สเตอริโอ และนีก่ จ็ ะเป็นแหล่งการเติบโตของยอดขายทีส่ ำ� คัญของบริษทั ต่อไป
โดยการจับมือกันอย่างมีแบบเฉพาะกับผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ผนู้ ำ� ระดับชาติ (Drexel)
มันได้เพิม่ ยอดขายในสายธุรกิจโทรทัศน์ระดับราคาสูง สุดท้ายโดยการซือ้ กิจการ
ขนาดเล็กมันได้เข้าสู่ธุรกิจช่วยฟัง และอาจจะพัฒนาอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ด้วย
พูดสั้นๆ ขณะที่บางเวลาในช่วงทศวรรษหน้า เครื่องกระตุ้นที่ส�ำคัญอาจจะ
ช่วยเพิ่มยอดขายอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ดั้งเดิม สิ่งนี้ยัง
ไม่ได้เกิดขึน้ หรือมีโอกาสทีจ่ ะเกิดในเร็วๆ นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและทักษะในบริษทั อีกครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำบริษทั สูก่ ารเจริญ
เติบโต ตลาดหลักทรัพย์ตอบสนองต่อสิ่งนี้ไหม? เมื่อผมเขียนหนังสือเล่มนี้ใน
การตีพมิ พ์ครัง้ แรก หุน้ Motorola อยูท่ ี่ 45½ เหรียญ วันนีม้ นั ราคา 122 เหรียญ

ข้อ 2 ฝ่ายจัดการมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการ
ผลิตต่อเนือ่ งทีจ่ ะยังคงสามารถเพิม่ ยอดขายรวมในอนาคต เมือ่ โอกาส
การเติบโตของสินค้าที่น่าสนใจในปัจจุบันใกล้ถึงจุดอิ่มตัวไหม?
บริษัทซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างมากในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า
เพราะความต้องการใหม่ๆ ในสินค้าปัจจุบนั แต่ไม่มนี โยบายหรือแผนทีจ่ ะพัฒนา
ต่อไปอาจจะให้กำ� ไรได้อย่างงดงามครัง้ เดียว มันจะไม่สามารถท�ำก�ำไรให้เราต่อ
เนื่องเป็นเวลา 10 ปี หรือ 25 ปี ซึ่งจะเป็นหนทางที่แน่นอนที่สุดสู่ความส�ำเร็จ
ทางการเงิน มันคือจุดนีท้ กี่ ารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการพัฒนาเริม่
เข้ามาในภาพ ส่วนใหญ่แล้วมันจะผ่านทางนีท้ บี่ ริษทั จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่า
และพัฒนาสิง่ ใหม่ นีค่ อื เส้นทางปกติทฝี่ า่ ยจัดการ ไม่พอใจอยูก่ บั การพุง่ ขึน้ ของ
การเติบโตครั้งเดียวสามารถสร้างการเติบโตแบบต่อเนื่องเป็นชุดๆ
นักลงทุนโดยปกติจะได้ผลตอบแทนดีที่สุดในบริษัทซึ่งงานวิจัยหรือ
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เมือ่ นักลงทุนตืน่ ตัวกับโอกาสการลงทุนแบบนี้ เขาจะท�ำก�ำไรได้แค่ไหน?
ลองมาดูตัวอย่างของจริงจากอุตสาหกรรมที่เราเพิ่งพิจารณากัน ในปี 1947
เพื่อนผมในวอลสตรีทท�ำการส�ำรวจอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งเพิง่ เกิดขึ้น เขาได้
ศึกษาบริษทั ผูผ้ ลิตหลักประมาณ 1 โหลในช่วงทีข่ ายดีของปี ข้อสรุปของเขาคือ
ธุรกิจจะมีการแข่งขันกันสูงมากและจะมีการเปลีย่ นแปลงของต�ำแหน่งทางการ
ตลาดในระหว่างผู้น�ำ และหุ้นบางตัวในอุตสาหกรรมมีความน่าสนใจในฐานะ
ของหุน้ เก็งก�ำไร อย่างไรก็ตามในกระบวนการของการส�ำรวจเขาพบว่า หนึง่ ใน
สิง่ ทีจ่ ะเกิดการขาดแคลนมากก็คอื หลอดแก้วส�ำหรับจอภาพ ซึง่ ผูผ้ ลิตทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จสูงสุดคือบริษัท Corning Glass Works หลังจากการตรวจสอบ
ต่อมามันก็ชัดเจนว่า บริษัทนี้มีคุณสมบัติดีผิดปกติที่จะผลิตหลอดแก้วเหล่านี้
ส�ำหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ การคาดการณ์ของขนาดตลาดทีเ่ ป็นไปได้แสดง
ว่านี่จะเป็นแหล่งของธุรกิจหลักใหม่ส�ำหรับบริษัท และขณะที่อนาคตส�ำหรับ
สินค้าอื่นๆ ก็เป็นไปในทางที่ดี นักวิเคราะห์คนนี้จึงแนะน�ำหุ้นตัวนี้ส�ำหรับทั้ง
นักลงทุนสถาบันและรายย่อย หุน้ ในขณะนัน้ ซือ้ ขายทีร่ าคาประมาณ 20 เหรียญ
ตั้งแต่นั้นมาได้แตกหุ้น 2.5 ต่อ 1 และ 10 ปีหลังการแนะน�ำให้ซื้อของเขามัน
ซื้อขายอยู่ที่ 100 เหรียญ ซึ่งเท่ากับราคาขึ้นไปเป็น 250 เหรียญจากราคาเดิม
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วิศวกรรมมักทุม่ เทให้กบั ผลิตภัณฑ์ซงึ่ มีความเกีย่ วข้องกับธุรกิจทีเ่ ป็นกิจกรรม
หลักของบริษทั อยูแ่ ล้ว นีไ่ ม่ได้หมายความว่า บริษทั ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการไม่สามารถ
จะมีหลายๆ ส่วนงาน ซึง่ บางฝ่ายมีผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างจากส่วนงานอืน่ ค่อนข้าง
มาก แต่มันหมายความว่าบริษัทที่มีศูนย์การวิจัยอยู่ในแต่ละส่วนงานเหมือน
กับกลุม่ ของต้นไม้ทแี่ ต่ละต้นแตกกิง่ ก้านออกไปจากล�ำต้น โดยปกติจะท�ำได้ดี
กว่าบริษัทที่ท�ำงานวิจัยในผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน การมีฝ่ายวิจัยในแต่ละ
ส่วนงานนี้ ถ้าประสบความส�ำเร็จจะช่วยท�ำให้บริษทั สามารถเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
ใหม่ๆ หลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมได้
มองอย่างผิวเผิน ข้อ 2 อาจจะดูเหมือนกับซ�ำ้ กับ ข้อ 1 แต่นไี่ ม่ใช่ ข้อ 1
มันเป็นเรือ่ งของข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นการประเมินศักยภาพของการเติบโตของยอด
ขายที่เป็นอยู่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ข้อ 2 เป็นเรื่องทัศนะคติของฝ่ายบริหาร
นัน่ คือ ขณะนีบ้ ริษทั ตระหนักหรือไม่วา่ เมือ่ ถึงเวลามันก็แน่นอนว่ายอดขายของ
สินค้าเดิมจะเติบโตเต็มที่ และการทีจ่ ะเติบโตต่อไปมันจะต้องพัฒนาตลาดใหม่ๆ
ในอนาคต มันคือบริษัทที่จะต้องดีทั้งในข้อ 1 และการยืนยันทัศนะคติในข้อ 2
ถึงจะเป็นการลงทุนที่น่าสนใจที่สุด
ข้อ 3 ประสิทธิภาพของงานวิจยั และพัฒนาของบริษทั เป็นอย่างไร
เมื่อเทียบกับขนาดของมัน?
ส�ำหรับบริษัทมหาชนจ�ำนวนมาก มันเป็นเรื่องไม่ยากที่จะหาตัวเลขที่
แสดงถึงเม็ดเงินทีใ่ ช้ในกิจกรรมวิจยั และพัฒนาแต่ละปี ในเมือ่ ทุกบริษทั รายงาน
ยอดขายประจ�ำปี มันก็เป็นเรื่องทางคณิตศาสตร์ที่ง่ายที่สุดที่จะหารตัวเลขงบ
วิจยั ด้วยยอดขายรวม ก็จะรูว้ า่ บริษทั ใช้เงินกีเ่ ปอร์เซ็นต์ของยอดขายในการท�ำ
กิจกรรมนี้ นักวิเคราะห์หนุ้ มืออาชีพชอบทีจ่ ะเปรียบเทียบตัวเลขงานวิจยั ระหว่าง
บริษทั หนึง่ กับบริษทั อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บางทีพวกเขาก็เปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยตัวเลขของบริษัทจ�ำนวนมากที่ทำ� ธุรกิจ
คล้ายๆ กัน จากสิง่ นีก้ ส็ ามารถสรุปทัง้ เรือ่ งความส�ำคัญของการวิจยั ของบริษทั
เมื่อเทียบกับคู่แข่งและปริมาณการวิจัยต่อหุ้นที่นักลงทุนจะได้ในบริษัทนั้น
ตัวเลขท�ำนองนี้สามารถที่จะให้ภาพคร่าวๆ ที่มีประโยชน์เพื่อจะบอก
ว่าบริษัทหนึ่งก�ำลังท�ำวิจัยมากผิดปกติ หรืออีกบริษัทหนึ่งก�ำลังท�ำน้อยเกินไป
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แต่ยกเว้นว่าจะมีการศึกษาอย่างละเอียด ตัวเลขดังกล่าวอาจจะท�ำให้เข้าใจ
ผิด เหตุผลหนึง่ ก็คอื บริษทั แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันมากในการลงบัญชีวา่
อะไรทีเ่ ขาลงและอะไรทีเ่ ขาจะไม่ลงเป็นรายจ่ายของการวิจยั และพัฒนา บริษทั
หนึง่ อาจจะรวมค่าใช้จา่ ยทางวิศวกรรมซึง่ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจส่วนใหญ่จะไม่
ถือว่าเป็นการวิจยั จริงๆ เพราะมันใช้กบั ผลิตภัณฑ์เดิมเป็นหลักพูดอีกแบบหนึง่
ก็คอื เป็นวิศวกรรมการขาย ตรงกันข้ามอีกบริษทั หนึง่ ซึง่ อาจจะคิดค่าใช้จา่ ยใน
การทดลองโรงงานต้นแบบทีจ่ ะใช้ผลิตสินค้าใหม่เป็นงบการผลิตแทนทีจ่ ะเป็น
งบวิจัย ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นกิจกรรมงานวิจัย เพราะมัน
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้ความรูท้ จี่ ะท�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าทุกบริษทั รายงาน
ข้อมูลงบวิจยั ทีส่ ามารถเปรียบเทียบกันได้โดยหลักทางบัญชี ข้อมูลของเม็ดเงิน
ทีใ่ ช้ในงานวิจยั ทีท่ ำ� โดยบริษทั ชือ่ ดังจ�ำนวนมากอาจจะแตกต่างจากสิง่ ทีใ่ ช้กนั
ในแวดวงการเงิน
ไม่มีหน่วยงานหลักอะไรในบริษัทธุรกิจ ที่จะมีความแตกต่างระหว่าง
บริษทั หนึง่ กับอีกบริษทั หนึง่ ระหว่างสิง่ ทีใ่ ส่เข้าไปเป็นรายจ่ายและสิง่ ทีอ่ อกมา
เป็นผลประโยชน์มากไปกว่าแผนกวิจัย แม้แต่ในระหว่างบริษัทที่มีการจัดการ
ที่ดีที่สุด ความแตกต่างนี้ดูเหมือนจะห่างกันเป็นอัตราส่วนสูงถึงระดับ 2 ต่อ 1
นี่หมายความว่า บริษัทที่มีการบริหารงานดีอาจจะได้ก�ำไรเป็น 2 เท่าจากเงิน
ทุกดอลลาร์ที่จ่ายไปกับงานวิจัยเมื่อเทียบกับอีกบริษัทหนึ่ง ถ้าบริษัทที่บริหาร
งานดีปานกลางถูกเอาเข้ามารวมด้วย ความแตกต่างระหว่างบริษัทที่ดีที่สุด
กับบริษทั ธรรมดาจะยิง่ สูงขึน้ นีเ่ ป็นเพราะกระบวนการวิจยั หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ในปัจจุบันไม่ใช่เป็นงานของอัจฉริยะคนเดียวอีกต่อไป มันมาจากทีมงานของ
คนที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดี แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่แตกต่างกัน คน
หนึ่งอาจจะเป็นนักเคมี อีกคนเป็นนักฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับของแข็ง คนที่สามเป็น
นักโลหะศาสตร์ และคนที่สี่เป็นนักคณิตศาสตร์ ระดับทักษะของผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละคนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่จ�ำเป็นในการผลิตผลงานที่โดดเด่น มัน
ยังจ�ำเป็นที่จะต้องมีผู้น�ำที่ช่วยประสานงานของคนที่มาจากพื้นฐานที่หลาก
หลายและท�ำให้พวกเขามุ่งเข้าหาเป้าหมายร่วมกัน ด้วยเหตุดังกล่าว จ�ำนวน
หรือศักยภาพของคนท�ำวิจัยในบริษัทหนึ่งอาจจะถูกกลบโดยประสิทธิภาพซึ่ง
พวกเขาได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนโดยการท�ำงานเป็นทีมในอีกบริษัทหนึ่ง
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แต่ความสามารถของฝ่ายบริหารที่จะประสานงานทักษะทางเทคนิค
หลายๆ อย่างเข้ามาท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะท�ำให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดกับงานวิจัย การร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างคนท�ำวิจัยในโครงการพัฒนาแต่ละอย่างกับผู้ที่คุ้นเคยกันทั้ง
การผลิตและฝ่ายขายก็มคี วามส�ำคัญเกือบเท่าๆ กัน ไม่ใช่เรือ่ งง่ายส�ำหรับฝ่าย
จัดการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างฝ่ายวิจัย ฝ่ายผลิต และฝ่าย
ขาย อย่างไรก็ตามยกเว้นว่าสิง่ นีจ้ ะเกิดขึน้ ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่ทอี่ อกมาก็มกั จะ
ไม่ถกู ออกแบบทีจ่ ะท�ำให้ผลิตได้ในราคาทีถ่ กู ทีส่ ดุ หรือในแบบทีท่ ำ� ให้สามารถ
ขายได้ง่าย การวิจัยดังกล่าวก็มักจะท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อการแข่งขันที่
มีประสิทธิภาพสูงกว่า
สุดท้ายมีการประสานงานอีกแบบหนึ่งที่จ�ำเป็นถ้าจะท�ำให้งบวิจัยเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ การประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด มัน
อาจจะดีกว่าถ้าจะเรียกว่า ความเข้าใจของผู้บริหารสูงสุดในคุณลักษณะพื้น
ฐานของการวิจัยทางธุรกิจ โครงการพัฒนาไม่สามารถที่จะขยายตัวในช่วงปี
ทีด่ แี ละลดลงอย่างแรงในปีทแี่ ย่โดยปราศจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนรวมในการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ โครงการ “เร่งด่วน” ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงสุดบางคน
ชอบมากนั้นในบางครั้งอาจจ�ำเป็นแต่มักจะมีราคาแพงมาก โครงการเร่งด่วน
เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ บุคลากรส�ำคัญของฝ่ายวิจยั ถูกดึงจากโครงการทีเ่ ขาก�ำลัง
ท�ำงานอยู่และไปเน้นอยู่ในงานใหม่บางอย่างซึ่งอาจจะมีความส�ำคัญในขณะ
นั้นแต่ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่คุ้มกับการหยุดชะงักของงานเดิม หัวใจของความส�ำเร็จ
ของงานวิจยั เชิงพาณิชย์กค็ อื ท�ำเฉพาะงานทีจ่ ะให้ผลตอบแทนด้วยเม็ดเงินทีส่ งู
เป็นหลายเท่าของต้นทุนวิจัยซึ่งควรจะได้รับการคัดเลือกมาท�ำ อย่างไรก็ตาม
เมื่อโครงการเริ่มแล้ว การอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงงบและองค์ประกอบ
ภายนอกโครงการท�ำให้โครงการช้าลงหรือเร่งรีบขึน้ จะท�ำให้ตน้ ทุนโดยรวมเพิม่
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดบางคนดูเหมือนจะเข้าใจสิง่ นี้ ผมได้ยนิ ผูบ้ ริหารของ
บริษทั อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กแต่ประสบความส�ำเร็จบางแห่งแสดงความรูส้ กึ ที่
น่าประหลาดใจว่า เขาไม่มคี วามกลัวแม้แต่นอ้ ยจากการแข่งขันของบริษทั ยักษ์
ใหญ่ในอุตสาหกรรม การไม่วติ กเกีย่ วกับความสามารถของบริษทั ทีใ่ หญ่กว่ามาก
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ทีจ่ ะผลิตสินค้าทีแ่ ข่งขันได้ดไี ม่ได้เกิดขึน้ จากการทีเ่ ขาไม่เชือ่ ถือในความสามารถ
ของนักวิจยั ของบริษทั ทีใ่ หญ่กว่าหรือการไม่ได้ตระหนักถึงสิง่ ทีง่ บประมาณการ
วิจัยจ�ำนวนมากสามารถท�ำได้ แต่เป็นเพราะประวัติของบริษัทที่ใหญ่กว่านี้ที่
มักจะชอบขัดจังหวะงานวิจยั ประจ�ำของตนเองด้วยโครงการเร่งด่วนทีจ่ ะสนอง
ต่อเป้าหมายปัจจุบันทันด่วนของผู้บริหารสูงสุด ในท�ำนองเดียวกันหลายปีมา
แล้ว ผมได้ยินว่า ขณะที่พวกเขาไม่ต้องการเป็นข่าวด้วยเหตุผลหลายประการ
วิทยาลัยเทคนิคทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ได้แนะน�ำนักศึกษาทีก่ ำ� ลังจบอย่างเงียบๆ
ให้หลีกเลีย่ งทีจ่ ะท�ำงานในบริษทั น�ำ้ มันแห่งหนึง่ นีเ่ ป็นเพราะว่าผูบ้ ริหารระดับ
สูงสุดของบริษทั นัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะจ้างคนทีม่ ที กั ษะสูงส�ำหรับงานโครงการทีใ่ ช้
เวลาประมาณ 5 ปี แล้วในเวลาประมาณ 3 ปี บริษัทก็จะหมดความสนใจใน
โครงการนั้นและล้มเลิกโครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่เปลืองเงินของตนเองแต่ท�ำให้
คนที่ถูกจ้างไม่ได้ชื่อเสียงในฐานะที่เป็นผู้ท�ำให้ผลงานส�ำเร็จ
องค์ประกอบอีกอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การประเมินค่าของการวิจยั ยิง่ ซับซ้อน
ขึน้ ไปอีกก็คอื จะประเมินการวิจยั จ�ำนวนมากทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาจ้างทางทหาร
อย่างไร การวิจยั ดังกล่าวจ�ำนวนมากนัน้ ท�ำโดยไม่ได้ใช้เงินของบริษทั แต่คดิ จาก
รัฐบาลกลาง ผู้รับเหมาช่วงในวงการการผลิตอาวุธก็ท�ำวิจัยโดยใช้งบของผู้รับ
เหมาหลักที่เขาท�ำงานให้ ควรหรือไม่ที่ยอดรวมจะถูกประเมินโดยนักลงทุนใน
แบบเดียวกับการวิจัยที่บริษัทต้องจ่ายเงินเอง? ถ้าไม่ มันจะถูกคิดอย่างไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับการวิจยั ทีบ่ ริษทั เป็นคนท�ำ? ก็เหมือนขัน้ ตอนหลายๆ ขัน้ ในเรือ่ ง
ของการลงทุน เรื่องเหล่านี้ไม่สามารถตอบได้โดยสูตรทางคณิตศาสตร์ เพราะ
แต่ละเรื่องนั้นก็แตกต่างกันออกไป
ผลก�ำไรในสัญญาจ้างทางทหารนัน้ จะต�ำ่ กว่าในธุรกิจทีไ่ ม่ใช่ของรัฐบาล
และลักษณะของงานก็มักจะเป็นว่าสัญญาส�ำหรับอาวุธใหม่ซ่ึงขึ้นอยู่กับการ
ประมูลจากพิมพ์เขียวของรัฐบาล นีห่ มายความว่า ในบางครัง้ มันเป็นไปไม่ได้ที่
จะสร้างธุรกิจที่สม�่ำเสมอส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยการวิจัยที่รัฐเป็นคน
ออกค่าใช้จา่ ยแบบเดียวกับทีบ่ ริษทั อาจจะท�ำได้จากการวิจยั ของเอกชนทีซ่ งึ่ ทัง้
ลิขสิทธิแ์ ละค่าความนิยมของลูกค้าสามารถจะน�ำเข้ามาเล่นได้ ด้วยเหตุผลแบบ
นี้ จากจุดยืนของนักลงทุนมันมีความแตกต่างทีส่ งู มากในคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ของโครงการวิจัยที่รัฐบาลเป็นเจ้ามือ แม้ว่าโครงการดังกล่าว อาจจะมีความ
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ส�ำคัญเท่าๆ กัน ถ้ามองในแง่ผลประโยชน์ทไี่ ด้กบั การป้องกันประเทศ ตัวอย่าง
ทางทฤษฎีตอ่ ไปนีอ้ าจจะช่วยแสดงให้เห็นว่าโครงการ 3 โครงการดังกล่าวอาจ
จะมีคุณค่าที่แตกต่างกันมากต่อนักลงทุน
โครงการหนึง่ อาจจะผลิตอาวุธใหม่ทดี่ เี ลิศแต่ไม่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
กับกิจกรรมทางด้านพลเรือนได้เลย สิทธิข์ องอาวุธทัง้ หมดนีร้ ฐั บาลเป็นเจ้าของ
และเมื่อคิดค้นขึ้นได้แล้วมันก็ง่ายพอที่จะผลิต แต่ก็ทำ� ให้บริษัทที่ท�ำวิจัยไม่มี
ความได้เปรียบเหนือบริษัทอื่นในการที่จะเข้ามาประมูลส�ำหรับสัญญาจ้าง
ท�ำการผลิต งานวิจัยดังกล่าวแทบจะไม่มีค่าต่อนักลงทุน
อีกโครงการหนึง่ อาจผลิตอาวุธได้แบบเดียวกัน แต่เทคนิคการผลิตอาจ
จะยุ่งยากซับซ้อนพอที่จะท�ำให้บริษัทที่ไม่ได้ร่วมในงานพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรก
ท�ำได้ยากมาก โครงการวิจัยดังกล่าวจะมีค่าปานกลางต่อนักลงทุน เพราะมัน
มักจะให้ความมัน่ ใจว่าจะมีงานต่อเนือ่ งให้ทำ� แม้วา่ จะมีกำ� ไรไม่สงู จากรัฐบาล
และก็ยังมีอีกบริษัทหนึ่งที่อาจจะผลิตอาวุธดังกล่าว และในการท�ำนั้น
อาจจะเรียนรู้หลักการและเทคนิคใหม่ๆ บางอย่างที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้
ในสินค้าปกติของตนได้โดยตรง ซึ่งสมมติเอาว่าท�ำให้มีก�ำไรสูงขึ้น โครงการ
วิจัยดังกล่าวอาจจะมีค่ามากต่อนักลงทุน บริษัทที่ประสบความส�ำเร็จมาก
ที่สุดบางแห่งในช่วงเร็วๆ นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นในการ
หางานทางทหารที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคที่การรับท�ำงานโดยใช้เงินของ
รัฐบาลจะท�ำให้พวกเขาได้รับความรู้ที่จะสามารถน�ำมาใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวกับ
การป้องกันประเทศ แต่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการค้าของตน บริษทั ดังกล่าว
ก�ำลังท�ำงานวิจยั ทางทหารทีก่ องทัพต้องการอย่างยิง่ ยวดให้แก่รฐั บาล อย่างไร
ก็ตามในเวลาเดียวกันพวกเขาก็กำ� ลังได้รบั (โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงินหรือใช้เงินน้อย
มาก) ผลประโยชน์เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทหารที่ซึ่งพวกเขาอาจจะ
ต้องจ่ายเองถ้าไม่ท�ำโครงการของกองทัพ ปัจจัยนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของ
ความส�ำเร็จของการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ในหุ้น Texas Instruments ซึ่งในเวลา 4
ปี ราคาขึน้ ไปเกือบ 500% จากราคาที่ 5¼ เหรียญ ซึง่ เป็นราคาทีม่ นั เข้าไปจด
ทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นครั้งแรกในปี 1953 มันอาจจะท�ำให้ผู้ถือหุ้น
บริษัท Ampex ได้ก�ำไรมากยิ่งกว่าถึง 700% ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ท้ายทีส่ ดุ ในการพิจารณาคุณค่าการลงทุนของหน่วยงานวิจยั ของบริษทั
กิจกรรมอีกแบบหนึ่งจะต้องประเมินด้วย นี่เป็นบางอย่างที่โดยปกติจะไม่ถูก
พิจารณาว่าเป็นการวิจยั เพือ่ พัฒนาโดยสิน้ เชิงสิง่ ทีด่ เู หมือนไม่เกีย่ วข้องนัน่ คือ
การวิจยั ตลาด การวิจยั ตลาดอาจจะถือว่าเป็นสะพานเชือ่ มระหว่างการวิจยั เพือ่
พัฒนาและการขาย ผู้บริหารสูงสุดจะต้องตื่นตัวกับการที่จะไม่คล้อยตามสิ่ง
ล่อใจทีจ่ ะใช้จา่ ยเงินจ�ำนวนมากในการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ทีจ่ ะน�ำผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการเมื่อท�ำส�ำเร็จแล้วจะมีตลาดจริงแต่เป็นตลาดที่เล็กเกินไปที่
จะท�ำก�ำไรได้ การพูดว่าเล็กไปเกินที่จะท�ำก�ำไรได้นั้นผมหมายถึง สิ่งที่จะไม่
สามารถท�ำยอดขายได้เพียงพอที่จะคุ้มต้นทุนของการวิจัย ไม่ต้องพูดถึงก�ำไร
ให้กับนักลงทุน หน่วยงานวิจัยตลาดที่สามารถชี้น�ำให้การวิจัยของบริษัทหลีก
เลีย่ งโครงการวิจยั ทีป่ ระสบความส�ำเร็จก็ยงั แทบไม่คมุ้ ค่าวิจยั ไปยังโครงการทีม่ ี
ตลาดกว้างกว่ามากและให้ผลตอบแทนแก่บริษทั เป็น 3 เท่าของต้นทุนวิจยั ซึง่
จะสามารถเพิ่มคุณค่าของนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นได้มาก
ถ้าการวัดเชิงปริมาณ เช่น รายจ่ายการวิจยั ประจ�ำปี หรือจ�ำนวนพนักงาน
ทีจ่ บการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นแค่แนวทางหยาบๆ และไม่ใช่คำ� ตอบสุดท้าย
ว่าบริษัทมีหน่วยงานวิจัยที่โดดเด่นหรือไม่ นักลงทุนที่ระมัดระวังจะได้ข้อมูลนี้
อย่างไร? อีกครั้ง มันน่าประหลาดว่า “ค�ำนินทา” จะช่วยได้มากแค่ไหน? จน
กระทัง่ นักลงทุนทัว่ ๆ ไปลองท�ำดู เขาอาจจะไม่เชือ่ ว่าภาพทีเ่ กิดขึน้ จะสมบูรณ์
แค่ไหน ถ้าเขาถามค�ำถามทีฉ่ ลาดเกีย่ วกับกิจกรรมการวิจยั ของบริษทั จากกลุม่
นักวิจยั ในวงกว้าง บางคนจากภายในบริษทั และบางคนทีท่ ำ� งานในผลิตภัณฑ์ซงึ่
เกีย่ วข้องในอุตสาหกรรมทีแ่ ข่งขันกัน จากคนในมหาวิทยาลัยและคนในรัฐบาล
วิธีที่ง่ายและคุ้มค่ากว่าก็คือ การศึกษาอย่างใกล้ชิดว่ามียอดขายเป็นดอลลาร์
หรือก�ำไรเท่าไรที่มาจากผลของหน่วยงานวิจัยในบริษัท ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เช่นในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา หน่วยงานทีเ่ มือ่ เทียบกับขนาดของกิจกรรมของมันได้
ผลิตสินค้าใหม่ๆ ทีท่ ำ� ก�ำไรอย่างต่อเนือ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวจะสามารถท�ำให้
เกิดอย่างเดียวกันในอนาคตตราบทีม่ นั ยังคงด�ำเนินการภายใต้วธิ กี ารอย่างเดิม
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ข้อ 4 บริษัทมีหน่วยงานขายที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่?
ในยุคของการแข่งขันนี้ มีสนิ ค้าหรือบริการของน้อยบริษทั ทีจ่ ะโดดเด่น
มากจนสามารถขายได้เต็มศักยภาพ ถ้ามันไม่ได้ถกู ขายอย่างมืออาชีพ มันคือ
การขายทีเ่ ป็นกิจกรรมพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในทุกธุรกิจ ปราศจากการขาย การ
อยูร่ อดก็เป็นไปไม่ได้ มันคือการขายซ�ำ้ ให้กบั ลูกค้าทีพ่ งึ พอใจ นัน่ คือจุดมาตรฐาน
แรกของความส�ำเร็จ ถึงอย่างนัน้ ก็ดนู า่ แปลกทีป่ ระสิทธิภาพของการขาย การ
ตลาด และหน่วยงานการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทมักจะได้รับการเอาใจใส่
ค่อนข้างน้อยจากนักลงทุนส่วนใหญ่แม้แต่คนที่ระมัดระวังเมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนงานการผลิต การวิจัย การเงิน หรือหน่วยงานหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของบริษัท
อาจจะมีเหตุผลส�ำหรับเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายที่จะสร้าง
อัตราส่วนทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ ทีจ่ ะเป็นแนวทางในการดูความน่าสนใจ
ของต้นทุนการผลิตของบริษทั กิจกรรมทางการวิจยั หรือโครงสร้างทางการเงิน
เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งของมัน เป็นเรือ่ งทีย่ ากกว่ามากทีจ่ ะท�ำอัตราส่วนทีจ่ ะมีความ
หมายในการทีจ่ ะดูประสิทธิภาพของการขายและจัดจ�ำหน่าย เมือ่ พิจารณาถึง
การวิจยั เราได้เห็นแล้วว่าอัตราส่วนง่ายๆ ดังกล่าวนัน้ หยาบเกินไปทีจ่ ะให้ภาพ
อะไร แต่เป็นแค่ร่องรอยแรกว่าจะดูอะไรต่อคุณค่าของมันที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและโครงการสร้างทางการเงินจะพูดต่อไป อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนนี้จะ
มีอะไรที่เหมือนกับคุณค่าที่ให้กันบ่อยๆ ในวงการเงินยังเป็นที่สงสัย แต่ความ
เป็นจริงก็คือ นักลงทุนชอบที่จะใช้มัน แต่เพราะว่าการขายไม่ได้อิงอยู่กับสูตร
แบบนี้ นักลงทุนจ�ำนวนมากจึงมักจะไม่ประเมินมันเลย แม้ว่ามันจะมีความ
ส�ำคัญในการที่จะก�ำหนดความคุ้มค่าของการลงทุนที่แท้จริง
วิธีที่จะแก้ปัญหาที่ล�ำบากนี้อยู่ที่การใช้เทคนิค “ค�ำนินทา” ในขั้นตอน
ทั้งหมดของกิจกรรมของบริษัท ไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการเรียนรู้จากแหล่งนอก
บริษทั มากไปกว่าประสิทธิภาพของหน่วยงานขาย ทัง้ คูแ่ ข่งและลูกค้ารูค้ ำ� ตอบ
มันส�ำคัญพอๆ กัน มีน้อยครั้งที่พวกเขารีรอที่จะแสดงความเห็นของเขา เวลา
ที่ใช้โดยนักลงทุนที่ระมัดระวังในการสอบถามในเรื่องนี้ซึ่งโดยปกติจะได้
ผลตอบแทนที่ดี
ผมก�ำลังอุทิศเนื้อที่น้อยกว่าส�ำหรับเรื่องความสามารถของการขาย

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

เมื่อเทียบกับความสามารถของการวิจัย นี่ไม่ได้หมายความว่าผมคิดว่ามัน
ส�ำคัญน้อยกว่า ในโลกแห่งการแข่งขันทุกวันนี้มีสิ่งมากมายที่มีความส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของบริษัท อย่างไรก็ตาม การผลิต การขาย และการวิจัยที่
โดดเด่นอาจจะถือเป็น 3 เสาหลักของความส�ำเร็จ การพูดว่าสิ่งหนึ่งส�ำคัญ
กว่าอีกสิง่ หนึง่ ก็เหมือนกับการพูดว่า หัวใจ ปอด หรือระบบการย่อยอาหารเป็น
อวัยวะชิ้นเดียวที่มีความส�ำคัญสูงสุดต่อการท�ำงานปกติของร่างกาย ทั้งหมด
เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการอยูร่ อดและทัง้ หมดจะต้องท�ำงานได้ดสี ำ� หรับร่างกาย
ที่แข็งแรง มองไปรอบๆ ตัวคุณซึ่งบริษัทที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการลงทุนที่
โดดเด่น พยายามมองหาบางบริษัทที่ไม่มีทั้งการจัดจ�ำหน่ายที่เข้มแข็งและ
หน่วยงานขายที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ผมคิดว่าหายาก
ผมได้อ้างถึง Dow Chemical Company และอาจจะท�ำอีกหลายครั้ง
เพราะผมเชื่อว่าบริษัทนี้ ซึ่งปีแล้วปีเล่าได้พิสูจน์ว่าได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม
แก่ผู้ถือหุ้น เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการลงทุนระยะยาวที่ปลอดภัยในฝัน นี่
คือบริษทั ซึง่ ในภาพพจน์ของสาธารณชนเกือบจะเป็นสัญลักษณ์ของการวิจยั ที่
ประสบความส�ำเร็จอย่างโดดเด่น อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีค่ นไม่คอ่ ยรูก้ ค็ อื บริษทั นี้
คัดเลือกและอบรมบุคลากรด้านการขายด้วยความเอาใจใส่แบบเดียวกับทีบ่ ริษทั
ดูแลนักวิจัยทางเคมี ก่อนที่เด็กจบใหม่จากวิทยาลัยจะเป็นเซลแมนของ Dow
เขาอาจจะได้รบั การเชิญให้เดินทางไปที่ Midland หลายรอบ เพือ่ ทีว่ า่ ทัง้ เขาและ
บริษัทจะมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเขามีพื้นฐานและภาวะจิตใจที่เหมาะสม
ที่จะเข้ามาอยู่ในหน่วยงานขายของบริษัท ครั้นแล้วก่อนที่เขาจะได้พบลูกค้า
เป้าหมายคนแรก เขาจะต้องผ่านการอบรมเฉพาะที่ บางครัง้ ก็ใช้เวลาไม่กสี่ ปั ดาห์
แต่บางทีกต็ อ่ เนือ่ งไปมากกว่าหนึง่ ปีเพือ่ ทีจ่ ะเตรียมเขาส�ำหรับงานขายทีซ่ บั ซ้อน
กว่า นีเ่ ป็นเพียงการเริม่ ต้นของการอบรมทีเ่ ขาจะได้รบั พลังความคิดทีย่ งิ่ ใหญ่
ที่สุดบางอย่างของบริษัทถูกอุทิศให้กับการค้นหาและพบวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าในการที่จะชักจูงให้บริการและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
Dow และบริษทั ทีโ่ ดดเด่นอืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเคมีนนั้ มีเอกลักษณ์พเิ ศษ
ในเรือ่ งการเอาใจใส่ตอ่ การขายและการจัดจ�ำหน่ายหรือ? ไม่ใช่แน่นอน ในบริษทั
และอุตสาหกรรมอืน่ ทีแ่ ตกต่างกันมาก คือ International Business Machine
(IBM) ซึ่งพูดอย่างอนุรักษ์นิยม ได้ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมาก
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ข้อ 5 บริษัทมีก�ำไรต่อยอดขายที่คุ้มค่าไหม?
ในทีส่ ดุ นีค่ อื หัวข้อทีม่ คี วามส�ำคัญซึง่ ต้องใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
ซึง่ คนในแวดวงการเงินรูส้ กึ ว่าเป็นกระดูกสันหลังของการตัดสินใจในการลงทุน
ทีด่ จี ากจุดยืนของนักลงทุน การขายจะมีคา่ ก็ตอ่ เมือ่ มันจะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ของ
ก�ำไร การเติบโตของยอดขายในโลกนีจ้ ะไม่ทำ� ให้เกิดการลงทุนทีด่ เี ลยถ้าปีแล้ว
ปีเล่าก�ำไรไม่ได้โตตามไปด้วย ก้าวแรกในการตรวจสอบก�ำไรก็คือ การศึกษา
ก�ำไรต่อยอดขายของบริษัท นั่นก็คือวิเคราะห์ดูเม็ดเงินทุกเซ็นต์ จากการขาย
1 ดอลลาร์ที่บริษัทน�ำเข้ามาเป็นก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ความแตกต่างกัน
มากระหว่างบริษทั ทีแ่ ตกต่างกัน แม้แต่ทอี่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน จะเห็นได้
อย่างชัดเจน การศึกษาดังกล่าวควรทีจ่ ะท�ำไม่ใช่เพียงปีเดียว แต่ตอ้ งท�ำต่อเนือ่ ง
หลายๆ ปีแล้วมันก็จะเห็นได้ชัดว่าเกือบทุกบริษัทมีก�ำไรต่อยอดขายที่สูงกว่า
และมีก�ำไรรวมที่เป็นเม็ดเงินมากกว่าในปีที่อุตสาหกรรมก�ำลังเฟื่องฟูผิดปกติ
อย่างไรก็ตาม มันก็ชัดเจนเหมือนกันที่บริษัทปลายแถวนั่นคือ บริษัทที่มีก�ำไร
ต่อยอดขายต�่ำกว่า เกือบทุกครั้งจะมีก�ำไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์
ในปีทดี่ มี ากกว่าบริษทั ทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ กว่าซึง่ ก�ำไรต่อยอดขายก็จะดีขนึ้ เหมือนกัน
แต่ไม่เท่าบริษทั ปลายแถว สิง่ นีท้ ำ� ให้บริษทั ทีอ่ อ่ นแอกว่าแสดงผลก�ำไรคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์เพิม่ ขึน้ มากกว่าในปีทธี่ รุ กิจดีผดิ ปกติเมือ่ เทียบกับบริษทั ทีแ่ ข็งแกร่ง
กว่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ก็ควรจ�ำไว้ว่าก�ำไรเหล่านี้จะลดลง
เร็วกว่าเหมือนกันเมื่อธุรกิจเปลี่ยนทิศ

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

เมือ่ เร็วๆ นี้ ผูบ้ ริหารคนหนึง่ ของ IBM บอกผมว่า โดยเฉลีย่ แล้วเซลแมน
ของบริษทั ใช้เวลา 1 ใน 3 ของทัง้ หมดฝึกอบรมในโรงเรียนของบริษทั ! ในระดับ
หนึง่ อัตราส่วนทีส่ งู จนน่าทึง่ นีเ้ ป็นผลมาจากความพยายามทีจ่ ะท�ำให้พนักงาน
ขายก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่านี่เป็น
เครื่องแสดงอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่า บริษัทที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานขายอย่างต่อเนื่อง ก�ำไรครั้งเดียวอาจจะท�ำได้
จากบริษัทที่มีทักษะทางการผลิตหรือการวิจัยได้สร้างธุรกิจที่ดีโดยปราศจาก
หน่วยงานขายที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวจะมีความเปราะบาง
ส�ำหรับการเติบโตระยะยาวที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการขายที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้
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ด้วยเหตุผลนี้ ผมเชื่อว่าก�ำไรจากการลงทุนระยะยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จะไม่มีวันเกิดจากการลงทุนในบริษัทปลายแถว เหตุผลเดียวที่จะพิจารณา
ลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีก�ำไรต่อยอดขายต�่ำผิดปกติก็คือ มันอาจจะมีสิ่ง
ที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานก�ำลังเกิดขึ้นในบริษัท นี่
จะเป็นการที่ก�ำไรต่อยอดขายปรับตัวดีขึ้นด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่การขยายตัวของ
ยอดขายชัว่ คราวของธุรกิจ พูดอีกแบบหนึง่ บริษัทจะไม่ใช่บริษัทปลายแถวใน
ความหมายของค�ำทีแ่ ท้จริง เพราะเหตุผลทีแ่ ท้จริงในการซือ้ ก็คอื ประสิทธิภาพ
ของสินค้าใหม่ทถี่ กู พัฒนาขึน้ ภายในบริษทั ได้ดงึ มันออกมาจากลุม่ บริษทั ปลาย
แถวแล้ว เมื่อการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทเกิดขึ้น ซึ่งในอีกด้านหนึ่งได้ท�ำให้
มันมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการลงทุนระยะยาว มันอาจจะเป็นการซือ้ ที่
น่าสนใจอย่างไม่ธรรมดาเลย
เมือ่ พูดถึงบริษทั ทีใ่ หญ่และเก่าแก่ การท�ำก�ำไรจากการลงทุนทีม่ ากจริงๆ
มักมาจากบริษทั ทีม่ กี ำ� ไรต่อยอดขายค่อนข้างสูง โดยปกติมนั มักจะเป็นกลุม่ ที่
มีกำ� ไรสูงสุดในอุตสาหกรรม เมือ่ พิจารณาถึงบริษทั ใหม่และบางทีกม็ บี ริษทั เก่า
บ้าง มีการเบี่ยงเบนที่ส�ำคัญจากกฎนี้ อย่างไรก็ตามเป็นการเบี่ยงเบนที่มอง
เห็นมากกว่าที่จะเป็นของจริง บริษัทดังกล่าวนั้นในบางช่วงเวลาจะตั้งใจเร่ง
การเจริญเติบโตโดยการใช้จ่ายก�ำไรส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดที่ควรจะได้ในการ
ท�ำวิจัยมากขึ้นหรือในการส่งเสริมการขายมากขึ้นไปอีกจากสิ่งที่บริษัทท�ำ สิ่ง
ทีส่ ำ� คัญในกรณีดงั กล่าวก็คอื การตรวจสอบให้มนั่ ใจร้อยเปอร์เซ็นต์วา่ เหตุผล
ทีบ่ ริษทั มีกำ� ไรต่อยอดขายต�ำ่ หรือไม่มเี ลยเป็นเพราะบริษทั ทุม่ เทให้กบั การวิจยั
มากขึน้ การส่งเสริมการขายมากขึน้ หรือกับกิจกรรมอืน่ ๆ ซึง่ ต้องใช้เงินในวันนี้
เพื่อที่จะสร้างยอดขายในอนาคต
สิง่ ทีต่ อ้ งระวังมากทีส่ ดุ ก็คอื ต้องแน่ใจว่า กิจกรรมทีท่ ำ� ให้กำ� ไรต่อยอด
ขายลดลงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
เท่านั้น แต่ต้องเป็นการท�ำวิจัยหรือการส่งเสริมการขายหรืออื่นๆ ที่มากขึ้นไป
กว่านั้นอีก เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น บริษัทที่ท�ำวิจัยที่มองดูมีก�ำไรต่อยอดขายต�่ำอาจ
จะเป็นการลงทุนทีน่ า่ สนใจอย่างไม่ธรรมดา อย่างไรก็ตาม ยกเว้นบริษทั ทีต่ งั้ ใจ
เร่งการเจริญเติบโตแบบนี้แล้ว นักลงทุนที่ต้องการก�ำไรสูงสุดในระยะยาวควร
จะหลีกเลี่ยงจากบริษัทที่มีก�ำไรต่อยอดขายต�่ำหรือบริษัทปลายแถว

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

ข้อ 6 บริษทั ท�ำอะไรทีจ่ ะรักษาหรือท�ำให้กำ� ไรต่อยอดขายสูงขึน้ ?
ความส� ำ เร็ จ ของการซื้ อ หุ ้ น ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ สิ่ ง ที่ รู ้ กั น ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
บริษัทในเวลาที่ซื้อหุ้น มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่รับรู้หลังจากหุ้นถูกซื้อแล้ว ดังนั้น
มันไม่ใช่กำ� ไรต่อยอดขายของอดีตแต่เป็นของอนาคตทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับ
นักลงทุน
ในช่วงชีวิตที่เราอยู่นี้ดูเหมือนว่าจะมีการคุกคามต่อผลก�ำไรต่อยอด
ขายนีต้ ลอดเวลา ต้นทุนค่าแรงและเงินเดือนปรับขึน้ ปีแล้วปีเล่า ทุกวันนีบ้ ริษทั
จ�ำนวนมากมีสัญญาจ้างแรงงานระยะยาวที่มีการปรับค่าจ้างขึ้นในหลายๆ ปี
ข้างหน้า ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบและของใช้
อืน่ ๆ แนวโน้มของอัตราภาษี โดยเฉพาะภาษีทดี่ นิ และสิง่ ก่อสร้างและภาษีทอ้ ง
ถิ่นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ภูมิหลังนี้ แต่ละบริษัทจะมีผลที่แตกต่าง
กันในแนวโน้มของก�ำไรต่อยอดขาย บางบริษัทดูเหมือนว่าจะโชคดีที่สามารถ
รักษาอัตราก�ำไรต่อยอดขายได้โดยเพียงแต่ขึ้นราคาสินค้า นี่เป็นเพราะเขาอยู่
ในอุตสาหกรรมซึ่งความต้องการส�ำหรับสินค้าของเขามีสูงผิดปกติ หรือเพราะ
ว่าราคาขายของสินค้าคูแ่ ข่งได้ปรับตัวสูงขึน้ ไปมากกว่าสินค้าของเขา อย่างไร
ก็ตามในระบบเศรษฐกิจของเรา การรักษาหรือเพิม่ ก�ำไรต่อยอดขายวิธนี มี้ กั จะ
เป็นเรื่องที่ท�ำได้เพียงชั่วคราว นี่เป็นเพราะก�ำลังการผลิตสินค้าคู่แข่งถูกสร้าง
เพิ่มขึ้น ก�ำลังการผลิตใหม่นี้มีมากพอที่จะเอาชนะการเพิ่มขึ้นของก�ำไรซึ่งใน
ไม่ชา้ การเพิม่ ของต้นทุนก็จะไม่สามารถส่งผ่านไปยังการเพิม่ ขึน้ ของราคา แล้ว
ก�ำไรต่อยอดขายก็จะเริ่มหดลง
ตัวอย่างที่เด่นชัดของเรื่องนี้ก็คือ การเปลี่ยนอย่างกะทันหันที่เกิดขึ้น
ในฤดูใบไม้ร่วงของปี 1956 เมื่อตลาดอะลูมิเนียมเปลี่ยนไปในเวลาเพียงไม่กี่
สัปดาห์ จากภาวะขาดแคลนกลับกลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงมาก
ก่อนหน้านั้นราคาอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นตามต้นทุน ยกเว้นแต่ว่าความต้องการ
ส�ำหรับสินค้าจะโตเร็วกว่าก�ำลังการผลิตของโรงงาน ราคาในอนาคตจะเพิ่ม
ขึน้ ช้ากว่าต้นทุน ในท�ำนองเดียวกัน การทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตเหล็กกล้าใหญ่ทสี่ ดุ บาง
แห่งไม่ปรับราคาของเหล็กกล้าทีข่ าดแคลนบางเกรดในระดับ “สูงสุดทีต่ ลาดจะ
รับได้” อาจจะสะท้อนถึงการคิดระยะยาวเกี่ยวกับลักษณะชั่วคราวของก�ำไร
ต่อยอดขายที่สูงที่เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวนั่นคือ ความสามารถในการส่งผ่าน
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ต้นทุนโดยการเพิ่มราคาขาย
อันตรายระยะยาวของสิ่งนี้บางทีอาจจะแสดงได้ดีที่สุดโดยสิ่งที่เกิดขึ้น
กับผู้ผลิตทองแดงชั้นน�ำในช่วงครึ่งแรกของปี 1956 เหมือนกัน บริษัทเหล่านี้
พยายามควบคุมตนเองเป็นอันมากถึงขนาดทีย่ อมขายสินค้าต�ำ่ กว่าราคาตลาด
โลก เพือ่ ทีจ่ ะรักษาไม่ให้ราคาเพิม่ สูงเกินไป อย่างไรก็ตามราคาทองแดงเพิม่ สูง
ขึน้ เพียงพอทีจ่ ะลดความต้องการใช้และดึงดูดก�ำลังการผลิตใหม่ๆ สถานการณ์
ความไม่สมดุลรุนแรงขึน้ จากการปิดกัน้ การบริโภคของประเทศในยุโรปตะวันตก
ซึง่ เป็นผลจากการปิดคลองซุเอซ เป็นไปได้วา่ ก�ำไรต่อยอดขายปี 1957 จะแย่ลง
อย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของปี 1956 ซึ่งดีมากผิดปกติ เมื่อ
ก�ำไรต่อยอดขายของทัง้ อุตสาหกรรมปรับตัวเพิม่ ขึน้ เพราะการปรับขึน้ ของราคา
ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า นี่ก็เป็นเครื่องชี้ที่ไม่ดีส�ำหรับนักลงทุนระยะยาว
ในทางตรงกันข้าม บริษัทบางแห่ง รวมถึงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันนั้น สามารถเพิ่มก�ำไรต่อยอดขายด้วยวิธีการที่เฉลียวฉลาดกว่าการ
เพียงแค่เพิม่ ราคาขาย บางบริษทั ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงโดยการปรับปรุง
เครือ่ งจักรส�ำคัญหรือแผนกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ หน้าทีเ่ พียงประการเดียวของ
หน่วยงานดังกล่าวก็คือ การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่จะลดต้นทุน
ดังนัน้ จึงสามารถชดเชยแนวโน้มของการเพิม่ ขึน้ ของค่าแรง บริษทั จ�ำนวนมาก
ทบทวนกระบวนการและวิธีการต่างๆ เพื่อดูว่าจะมีทางลดต้นทุนที่ไหนได้บ้าง
งานทางด้านบัญชีและการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ส�ำหรับ
การค้นหากิจกรรมท�ำนองนี้ เช่นเดียวกับเรือ่ งของการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งได้
ปรับตัวขึน้ มากกว่าต้นทุนอืน่ ๆ เกือบทัง้ หมด เพราะว่าการขนส่งมีสดั ส่วนต้นทุน
ค่าแรงมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการผลิตทางด้านอืน่ ๆ การใช้คอนเทนเนอร์
และการขนส่งแบบใหม่ๆ หรือแม้แต่การผลิตในโรงงานสาขาเพือ่ ทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
การขนส่งสินค้าไปมา ได้ช่วยตัดต้นทุนของบริษัทที่ตื่นตัวอยู่เสมอลง
ทัง้ หมดนีไ้ ม่สามารถท�ำได้ในวันเดียว มันต้องใช้การศึกษาและวางแผน
ล่วงหน้านานพอสมควร นักลงทุนควรเอาใจใส่กบั ปริมาณของงานและความคิด
สร้างสรรค์ตา่ งๆ ทีบ่ ริษทั ได้ทำ� เพือ่ ทีจ่ ะตัดต้นทุนและเพิม่ ก�ำไรต่อยอดขาย ทีน่ ี่
วิธี “ค�ำนินทา” อาจจะมีประโยชน์บา้ ง แต่จะน้อยกว่าการถามจากบุคลากรของ
บริษทั โดยตรงมาก โชคดีนเี่ ป็นเรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงสุดมักจะพูดอย่างละเอียด

ข้อ 7 บริษัทมีแรงงานสัมพันธ์ที่โดดเด่นหรือไม่?
นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นคุณค่าของก�ำไรจากแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี
นัก มีคนน้อยมากทีจ่ ะตระหนักถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์ทเี่ ลว ผลกระทบ
ทีม่ ตี อ่ การผลิตจากการสไตร์คบ่อยๆ และยืดเยือ้ นัน้ เป็นทีเ่ ห็นได้ชดั แม้จากการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างลวกๆ ที่สุด
อย่างไรก็ตามความแตกต่างในระดับของการท�ำก�ำไรระหว่างบริษทั หนึง่
ที่มีความสัมพันธ์ของบุคลากรที่ดีกับบริษัทที่ความสัมพันธ์ไม่ดีนั้นมีมากกว่า
ต้นทุนโดยตรงทีเ่ กิดจากการสไตร์ค ถ้าคนงานรูส้ กึ ว่าพวกเขาได้รบั การดูแลทีด่ ี
จากนายจ้าง นีห่ มายความว่าพืน้ ฐานได้ถกู วางไว้สำ� หรับผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้มากในการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของคนงาน
ยิง่ กว่านัน้ มีตน้ ทุนค่อนข้างมากในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เสมอ ดังนัน้ บริษทั
ทีม่ กี ารหมุนเวียนของคนงานมากผิดปกติจะประสบกับค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็น ซึง่
สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยบริษัทที่บริหารพนักงานได้ดีกว่า
แต่นักลงทุนจะพัฒนาคุณภาพของแรงงานหรือพนักงานสัมพันธ์ของ
บริษัทได้อย่างไร? ไม่มีค�ำตอบที่ง่าย ไม่มีกฎที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุก
กรณี สิ่งที่ดีที่สุดที่จะสามารถท�ำได้ก็คือ การดูองค์ประกอบหลายๆ ข้อ แล้ว
ตัดสินจากภาพรวม
ในทุกวันนีท้ มี่ กี ารก่อตัง้ สหภาพแรงงานกันอย่างกว้างขวาง บริษทั ทีย่ งั
คงไม่มสี หภาพแรงงาน อาจจะถือได้วา่ มีแรงงานสัมพันธ์ทดี่ เี หนือกว่าค่าเฉลีย่
ถ้าไม่ใช่กค็ งมีสหภาพนานมาแล้ว ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถมัน่ ใจได้คอ่ น
ข้างมากว่า Motorola ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตทีม่ สี หภาพแรงงานหนาแน่นในชิคาโก้ และ
Texas Instrument, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่มีสหภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ของดัลลัส
สามารถชักจูงพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทให้เห็นถึงความตั้งใจที่แท้จริงและ
ความสามารถของบริษทั ทีจ่ ะดูแลพนักงานเป็นอย่างดี การไม่มคี วามเกีย่ วข้อง
กับสหภาพแรงงานสากลสามารถอธิบายได้จากความส�ำเร็จ ทางด้านนโยบาย

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

บริษทั ทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุดในการท�ำงานแนวนีม้ กั จะเป็นบริษทั ซึง่ ได้สร้าง
องค์กรทีม่ คี วามรูท้ จี่ ะท�ำสิง่ สร้างสรรค์อนื่ ๆ ในอนาคต พวกเขามีโอกาสสูงมาก
ที่จะเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
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บุคลากรแบบนี้เช่นเดียวกัน
ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง การมี ส หภาพแรงงานไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า จะเป็ น
เครื่องหมายของแรงงานสัมพันธ์ที่แย่ บริษัทบางแห่งที่มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
เยี่ยมที่สุดมีพนักงานที่ล้วนแต่เป็นสมาชิกสหภาพแต่ได้เรียนรู้ที่จะท�ำงานกับ
สหภาพของพวกเขาด้วยความเคารพและเชือ่ ใจซึง่ กันและกัน ในท�ำนองเดียวกัน
ขณะทีก่ ารสไตร์คอย่างยาวนานเป็นประจ�ำเป็นเครือ่ งชีใ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์
แรงงานทีย่ ำ�่ แย่ การปราศจากการสไตร์คเลยก็ไม่ได้เป็นเครือ่ งหมายของความ
สัมพันธ์ทดี่ เี สมอไป บางทีบริษทั ทีไ่ ม่มกี ารสไตร์คอาจจะ เหมือนกับสามีทชี่ อบ
ดุด่าภรรยา การปราศจากการขัดแย้งอาจจะไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ที่
ราบรื่น แต่อาจจะเกิดจากการกลัวผลที่ตามมาจากการขัดแย้ง
ท�ำไมคนงานรู้สึกมีความภักดีแบบผิดปกติกับนายจ้างคนหนึ่งและไม่
พอใจกับอีกคนหนึง่ ? เหตุผลมักจะซับซ้อนและยากมากทีจ่ ะตรวจสอบได้ โดย
ส่วนใหญ่นกั ลงทุนอาจจะท�ำได้ดกี ว่าโดยการเน้นดูขอ้ มูลเปรียบเทียบสิง่ แสดง
ว่าคนงานรู้สึกอย่างไรแทนที่จะพยายามประเมินในแต่ละส่วนของเบื้องหลัง
ที่ท�ำให้พวกเขารู้สึกอย่างนั้น ตัวเลขชุดหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของนโยบาย
แรงงานและบุคลากรก็คือ การหมุนเวียนของแรงงานโดยเปรียบเทียบบริษัท
หนึง่ กับอีกบริษทั หนึง่ ในธุรกิจแบบเดียวกัน ทีส่ ำ� คัญเท่าๆ กัน ก็คอื จ�ำนวนโดย
เปรียบเทียบรายชือ่ ผูส้ มัครงานทีร่ อการเรียกและต้องการท�ำงานของบริษทั หนึง่
เปรียบเทียบกับของอีกบริษัทหนึ่งในท้องถิ่นเดียวกัน ในพื้นที่ซึ่งไม่มีแรงงาน
ส่วนเกิน บริษทั ทีม่ รี ายชือ่ ของบุคลากรทีร่ อเรียกให้เข้าท�ำงานยาวผิดปกติ โดย
ปกติคอื บริษทั ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการส�ำหรับการลงทุนจากจุดยืนของแรงงานสัมพันธ์
ที่ดี
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากตัวเลขทัว่ ๆ ไปเหล่านี้ มีรายละเอียดเฉพาะ
บางอย่างทีน่ กั ลงทุนอาจจะสังเกตได้ บริษทั ทีม่ แี รงงานสัมพันธ์ทดี่ โี ดยปกติคอื
บริษทั ทีพ่ ยายามทุกทางทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาคับข้องใจอย่างรวดเร็ว ความคับข้องใจ
ส่วนบุคคลเล็กๆ ทีใ่ ช้เวลานานในการแก้ไขและไม่ได้ถกู ให้ความส�ำคัญโดยฝ่าย
จัดการจะกลายเป็นความกลัดกลุ้มและในที่สุดจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่
นอกจากนัน้ ในการประเมินวิธที กี่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาความคับข้องใจ
นักลงทุนอาจจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับระดับของค่าจ้างแรงงาน บริษทั

ข้อ 8 บริษัทมีความสัมพันธ์ของผู้บริหารที่โดดเด่นหรือไม่?
ถ้าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรระดับล่างเป็นเรื่องส�ำคัญ การ
สร้างบรรยากาศทีถ่ กู ต้องในหมูบ่ คุ ลากรระดับบริหารก็เป็นเรือ่ งจ�ำเป็น พวกเขา
เหล่านีค้ อื คนทีก่ ารตัดสินใจ ความซือ่ สัตย์ และทีมเวิรค์ ของเขาจะเป็นสิง่ ทีช่ เี้ ป็น
ชีต้ ายของทุกธุรกิจ เพราะว่าเงินเดิมพันทีพ่ วกเขาเล่นนัน้ สูง ความตึงเครียดใน
หน้าทีก่ ารงานก็มกั จะสูงด้วย เช่นเดียวกับโอกาสทีค่ วามขัดแย้งและคับข้องใจ
อาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ซึ่งผู้บริหารระดับสูงสุดอาจจะไม่อยู่กับบริษัท
หรือไม่ก่อให้เกิดผลงานตามศักยภาพที่ควรจะเป็น
บริษัทที่จ ะเสนอโอกาสการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดจะเป็นบริษัทซึ่งมี
บรรยากาศของผู้บริหารที่ดี ผู้บริหารจะมีความเชื่อมั่นในกรรมการผู้จัดการ
หรื อ ประธานกรรมการบริ ษั ท ของพวกเขา นี่ น อกจากเรื่ อ งอื่ น ๆ แล้ ว ยั ง
หมายถึงว่า พนักงานจากระดับต�ำ่ สุดขึน้ ไปจะมีความรูส้ กึ ว่าการเลือ่ นขัน้ เลือ่ น

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

ทีท่ ำ� ก�ำไรเหนือกว่าอัตราเฉลีย่ ในขณะทีจ่ า่ ยค่าแรงเหนืออัตราเฉลีย่ ในท้องถิน่ ที่
มันตัง้ อยูม่ กั จะมีแรงงานสัมพันธ์ทดี่ ี นักลงทุนทีซ่ อื้ หุน้ ในสถานการณ์ทซี่ งึ่ ก�ำไร
ส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ มาจากการจ่ายค่าแรงต�ำ่ กว่ามาตรฐานส�ำหรับท้องถิน่ นัน้
อาจจะต้องประสบกับปัญหาใหญ่ในวันใดวันหนึ่งได้
สุดท้ายนักลงทุนควรจะให้ความสนใจกับทัศนะคติของผู้บริหารสูงสุด
เกีย่ วกับลูกจ้างในทุกระดับขององค์กร ภายใต้สงิ่ ทีด่ ดู โี ดยทัว่ ๆ ไป ฝ่ายจัดการ
บางแห่งมีความรู้สึกหรือความรับผิดชอบหรือสนใจกับพนักงานธรรมดาน้อย
มาก ความสนใจหลักของพวกเขาก็คอื จะไม่มกี ารจ่ายเงินทีไ่ ด้จากการขายให้
กับบุคลากรระดับล่างมากไปกว่าทีส่ หภาพแรงงานเรียกร้องและบริษทั หลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ คนงานพร้อมที่จะถูกจ้างและไล่ออกเป็นหมู่ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ยอดขายและภาพของก�ำไรในอนาคตแม้เพียงเล็กน้อย ไม่มีความรู้สึกรับผิด
ชอบส�ำหรับความยากล�ำบากที่จะก่อให้เกิดกับครอบครัวของคนงานเหล่านั้น
ไม่มกี ารท�ำอะไรทีจ่ ะท�ำให้ลกู จ้างธรรมดาๆ รูส้ กึ ว่าพวกเขาเป็นทีต่ อ้ งการ จ�ำเป็น
และเป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะท�ำในการสร้างศักดิศ์ รีให้กบั พนักงาน
แต่ละคน ฝ่ายจัดการที่มีทัศนะคติเหล่านี้มักจะไม่ให้พื้นฐานที่ดีส�ำหรับการ
ลงทุนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด
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ต�ำแหน่งจะอิงอยู่กับความสามารถไม่ใช่การเล่นพรรคเล่นพวก ครอบครัวที่
ควบคุมบริษัทจะไม่ได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งข้ามคนที่มีความสามารถสูงกว่า
การปรับเงินเดือนจะถูกทบทวนเป็นประจ�ำเพื่อว่าผู้บริหารจะรู้สึกว่าการเพิ่ม
เงินเดือนทีส่ อดคล้องกับความสามารถจะเกิดขึน้ โดยไม่ตอ้ งเรียกร้อง เงินเดือน
อย่างน้อยจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและท้องถิ่น
ผู้บริหารจะน�ำคนนอกเข้ามาถ้าไม่ใช่พนักงานที่เริ่มท�ำงานใหม่เฉพาะว่าไม่มี
ทางที่จะหาคนภายในบริษัทที่จะสามารถบรรจุลงในต�ำแหน่งนั้นได้ ผู้บริหาร
สูงสุดจะต้องตระหนักว่าทุกๆ ที่มีคนเข้ามาท�ำงานด้วยกันจะต้องมีระดับการ
แบ่งพรรคพวกและมีการขัดแย้งเกิดขึน้ บ้างและการแบ่งพรรคแบ่งพวกดังกล่าว
จะถูกจ�ำกัดให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ส่วนใหญ่ของสิง่ เหล่านีโ้ ดย
ปกติ นักลงทุนจะสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องถามค�ำถามตรงๆ แต่โดยการ
พูดคุยเกีย่ วกับบริษทั กับผูบ้ ริหารหลายๆ คนทีก่ ระจายอยูใ่ นหลายระดับความ
รับผิดชอบ ยิ่งบริษัทอยู่ห่างจากมาตรฐานเหล่านี้มากเท่าไรก็มีโอกาสน้อย
เท่านั้นที่มันจะเป็นการลงทุนที่โดดเด่นจริงๆ
ข้อ 9 บริษัทมีฝ่ายบริหารเพียงพอไหม?
บริษัทเล็กอาจจะท�ำได้ดีมากและถ้าองค์ประกอบอื่นถูกต้อง สามารถ
เป็นการลงทุนที่ดีเยี่ยมเป็นเวลาหลายๆ ปี ภายใต้ผู้บริหารที่มีความสามารถ
จริงๆ เพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะอยู่ยืนยงตลอดไป ดังนั้นแม้แต่
บริษัทเล็กๆ นักลงทุนควรจะมีความคิดบางอย่างถึงสิ่งที่จะท�ำได้เพื่อป้องกัน
หายนะของบริษัทถ้าผู้บริหารหลักคนดังกล่าวไม่อยู่แล้ว ทุกวันนี้ความเสี่ยงนี้
เกิดขึ้นในบริษัทเล็กที่โดดเด่นไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด เมื่อค�ำนึงถึงแนวโน้มของ
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้บริหารฝีมือดีมากมายที่จะซื้อกิจการที่โดดเด่นเหล่านั้น
อย่างไรก็ตามบริษัทที่คุ้มค่าส�ำหรับการลงทุนคือ บริษัทที่จะยังเติบโต
ต่อไป ไม่ช้าก็เร็วบริษัทจะบรรลุขนาดซึ่งมันจะไม่สามารถฉกฉวยโอกาสที่เกิด
ขึน้ ต่อไป ยกเว้นแต่วา่ มันจะเริม่ พัฒนาผูบ้ ริหารทีม่ คี วามสามารถในระดับหนึง่
ประเด็นนีจ้ ะผันแปรไปในแต่ละบริษทั ขึน้ อยูก่ บั อุตสาหกรรมทีม่ นั เกีย่ วข้องและ
ทักษะของบริษทั ทีม่ ผี บู้ ริหารเพียงคนเดียว โดยปกติมนั เกิดขึน้ เมือ่ ยอดขายรวม
ประจ�ำปีขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่อยู่ระหว่าง 15 – 40 ล้านเหรียญ การมีบรรยากาศ

3. จะซื้อหุ้นตัวไหน

ของฝ่ายบริหารทีเ่ หมาะสมอย่างทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 8 กลายเป็น ข้อพิจารณาการ
ลงทุนหลักอย่างหนึ่งในเวลานี้
เรือ่ งทีพ่ ดู ถึงในข้อ 8 นัน้ แน่นอนจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาฝ่ายจัดการที่
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม แต่ผบู้ ริหารดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ ยกเว้นว่า
นโยบายบางอย่างจะถูกก�ำหนดขึน้ ด้วยเช่นกัน ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื การกระจาย
อ�ำนาจการบริหาร ถ้าจากต�ำแหน่งสูงสุดลงมา ผู้บริหารแต่ละระดับไม่ได้รับ
มอบอ�ำนาจทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะท�ำงานซึง่ ถูกมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามความ
สามารถของแต่ละคน ผูบ้ ริหารทีด่ กี จ็ ะกลายเป็นเหมือนสัตว์ทแี่ ข็งแรงสุขภาพดี
แต่ถกู ขังอยูใ่ นกรงทีม่ นั ไม่สามารถออกก�ำลังได้ พวกเขาก็จะไม่พฒ
ั นาศักยภาพ
เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้มันเพียงพอ
องค์กรทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงสุด เข้าไปแทรกแซงและพยายามจัดการการ
ปฏิบัติงานประจ�ำวันด้วยตนเองมักจะไม่กลายเป็นการลงทุนที่น่าสนใจที่สุด
การข้ามสายการบังคับบัญชาซึ่งเขาเป็นคนก�ำหนดขึ้นเองมักจะท�ำให้บริษัทที่
ผู้บริหารที่มีเจตนาดีนี้ด้อยลงในแง่ของการลงทุน ไม่ว่านายจ้างหนึ่งหรือสอง
คนที่อาจจะมีความสามารถในการจัดการรายละเอียดทั้งหมดมากแค่ไหน แต่
เมื่อบริษัทบรรลุถึงขนาดธุรกิจระดับหนึ่ง ผู้บริหารแบบนี้จะประสบกับปัญหา
ในสองด้าน ข้อแรกรายละเอียดต่างๆ จะมีมากขึน้ เกินกว่าทีพ่ วกเขาจะดูแลได้
ข้อสองคนที่มีความสามารถจะไม่ได้รับการพัฒนาที่จะจัดการกับการเจริญ
เติบโตที่ก�ำลังมาเพิ่มขึ้นอีก
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ กั ลงทุนควรจะให้ความสนใจในการทีจ่ ะดูวา่ บริษทั มีฝา่ ย
จัดการทีเ่ หมาะสมหรือไม่กค็ อื ผูบ้ ริหารสูงสุดรับฟังและพิจารณาค�ำแนะน�ำจาก
บุคลากร แม้ว่าในบางครั้งค�ำแนะน�ำเหล่านั้นจะมีประเด็นที่เป็นการวิพากษ์
วิจารณ์วิธีการท�ำงานของฝ่ายบริหารในขณะนั้นหรือเปล่า การแข่งขันในโลก
ธุรกิจทุกวันนี้รุนแรงมากและดังนั้นมันมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการปรับปรุงและ
เปลีย่ นแปลง ถ้าศักดิศ์ รีหรือความไม่สนใจของผูบ้ ริหารสูงสุดท�ำให้ไม่สามารถ
เสาะหาสิง่ ทีม่ กั จะเป็นแหล่งความคิดทีจ่ ะท�ำเงินให้คมุ้ ค่า บรรยากาศการลงทุน
ทีเ่ กิดขึน้ คงจะไม่เหมาะสมส�ำหรับนักลงทุน เช่นเดียวกันมันคงไม่ใช่บรรยากาศ
ที่ผู้บริหารหนุ่มสาวจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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