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ดิฉันโชคดีที่ไดเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัท เบิรกไชร แฮธาเวย ประจําป 2008 ที่เมืองโอมาฮา 
รัฐเนบราสกา (เม่ือวันที 3 พฤษภาคม 2008 - ผูแปล)นับเปนประสบการณดีเย่ียมที่ไดรับฟงและเรียนรู
จากสุดยอดนักลงทุน-วอเรน บัฟเฟตโดยตรง และทั้งหมดที่ดิฉันบอกไดคือเขานับเปนเทพแหงโลก
การเงินที่โดดเดนที่สุด แมจะเปนคนที่รวยที่สุดและไดรับความนับถือมากที่สุด แตเขากลับแสดงออกถึง
ความออนนอมถอมตนและใจเย็นอยางประหลาด  ดิฉันพยายามจดบันทึกและอยากจะแบงปนคําถามและ
คําตอบที่ดีที่สุดบางสวนที่เกิดข้ึนในระหวางการประชุม จากที่เคยอานเร่ืองของเขา เฝาสังเกตและนับถือ
เขามาหลายปแลว ดิฉันคิดวามันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อไดวา ชายผูน้ีเปนอยางที่เห็นจริงๆ พูดจา
ตรงไปตรงมา ไมดื่มของมึนเมา ซ่ือสัตยอยางย่ิง ทํางานหนักมากจริงๆ และยึดหลักการลงทุนและการ
บริหารจัดการอยางเหนียวแนน ทั้งในภาวะเฟองฟูและตกต่ํา ซ่ึงทําใหเขาเปนสิ่งแปลกประหลาดใน
ธรรมชาติ เพราะเปนมนุษยที่เหนือกวาแนวโนมปกติ ราวกับดาวหางที่พุงผานทองฟา 75 ปคร้ัง 
 
คําถามที่ผูถือหุนระดมถามเขาอยางตอเน่ือง 7 ชั่วโมง มีตั้งแตเร่ือง การเงิน เร่ืองชีวิต ศาสนา อาชีพ
การเมือง กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย และเขาก็ตอบคําถามทั้งหมดดวยความม่ันใจและเยือกเย็นแบบเซ็น 
 
แมคุณอาจจะไมสนใจเร่ืองการลงทุนหรือการเงินเลยก็ตาม แตดิฉันขอยืนยันวาคุณควรอานตอไป  
  
================ 
 
การจะเปนนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จตองมีคุณสมบัติอยางไร? ตองเกง หรือฉลาด? 
 
ไมใชทั้งคู ความสําเร็จในการลงทุนไมเกี่ยวอะไรกับระดับไอคิว ถาคุณมีสติปญญาระดับปกติ สิ่งที่คุณ
ตองการคือการควบคุมความอยากของตนเองที่จะทําใหคนอื่นไดรับความเดือดรอนจากการลงทุน 
 
เมื่อไหรที่คุณตัดสินใจวาจะลงทุนในบริษัทหน่ึงๆ? 
 
สิ่งที่ดทีี่สุดที่เกิดข้ึนกับเราคอื เม่ือบริษัทที่ย่ิงใหญเกิดปญหาชัว่คราว เราตองการซ้ือบริษัทในขณะที่
บริษัทกําลังถูกผาตดั (บัฟเฟตซ้ือหุนโคก ขณะที่โคกมีปญหาหนักทีสุ่ดหลังจากเร่ิมแนะนําโคกรสใหม 
เขาซ้ือหุน American Express ขณะที่บริษัทกําลังขาดทุนในชวงตนยุค 60) 
 
คุณพิจารณาจากอะไรเวลาที่มีคนเอาบริษัทมาขายคุณ? 
 
ผมไมพิจารณาจากเอกสารแนะนําตัวตามปกติ เชน ปริญญา MBA ชื่อสถาบันดัง (ฮารวารด วารตัน) หรือ 
จํานวนเงินสดสาํรอง หรือ มูลคาหุนตามราคาตลาด (market cap) ของบริษัท ส่ิงทีผ่มมองหาคือ 
ความกระตือรือรนที่เปลงประกายจากดวงตาของพวกเขา ผมคิดวาน่ันคือกญุแจสําคัญที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ คนทีห่วิมักทาํงานไดดีเสมอ ผมชอบมากกวาถาคนที่ขายบริษัทแลวยังอยากอยูตอ
และทํางานเพ่ือบริษัท เปนคนที่รอไมไหวที่จะลุกจากเตยีงเพ่ือไปทํางาน ความกระตือรือรนคือทุก
อยาง ไมมีอะไรมาแทนทีค่วามสนใจโดยธรรมชาติได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณบัฟเฟต คุณบอกเราวา เบิรกไชร แฮธาเวย มีเงินสด 45,000 ลานเหรียญ ทําไมคุณไมเอา
ไปลงทุน? 
 
จนถึ งสองสามป ที่ ผ า นมา  ผม มี ไอ เ ดี ยม ากกว า เ งิ น  แต ต อน น้ีผม มี เ งิ นมากกว า ไอ เ ดี ย 
 
 
คุณวางแผนจะเกษียณเมื่อไหร? 
 
ผมรักงานของผม รักมากจนแทบจะเตนแทปไปทํางาน คุณนาย B ผูกอตั้งบริษัท Nebraska Furniture 
Mark ทํางานจนอายุ 104 ป เธอตายหลังจากเกษียณได 6 เดือน น่ันเปนบทเรียนสําหรับผูจัดการของผม
ทุกคนคือ อยาเกษียณ! สวนตัวผมวาจะทํางานตอไปสัก 6-7 ปหลังจากตายไปแลว น่ันอาจเปน
ความหมายที่แทจริงเม่ือพูดวา “คิดนอกกรอบ”!! 
 

ทําไมตลาดหุนจึงลม? 

เพราะธรรมชาติของมนุษยที่โลภและรูสึกไมม่ันคง ทศวรรษ 1970 เปนชวงเวลาที่เหลือเชื่อ  โลกายังไม
ทันจะวินาศ แตธุรกิจกําลังถูกทอดทิ้ง ธรรมชาติของมนุษยไมเปลี่ยนแปลงไปเลย ผูคนจะมีอารมณแปร 
ป ร ว น เ ส ม อ เ ม่ื อ เ ว ล า ผ า น ไ ป  พ ว ก เ ข า จ ะ เ ส น อ สิ่ ง ที่ มี มู ล ค า สู ง ใ ห กั บ คุ ณ 
 
 
อะไรคือส่ิงที่สอนกันผิดๆ ในโรงเรียนธุรกิจและโลกธุรกิจ? 
 
ผมชอบคําถามปลายเปดแบบน้ี ผมคิดวาโรงเรียนธุรกิจควรเลิกสอนนักศึกษาแตเร่ืองการทํากําไรและการ
ทํากําไรเพียงอยางเดียว เพราะมันทําใหนักศึกษามองดานเดียววาการขาดทุนคือคําสาป ในชีวิตจริง ใน
โลกธุรกิจ ความลมเหลวและการขาดทุนเปนเร่ืองที่หนีไมพน ตลาดทุนที่ไมมีการขาดทุน ก็เหมือน
คริสตศาสนาที่ไมมีนรก ผมคิดวาโรงเรียนธุรกิจควรสอนนักศึกษาวาจะซ้ือธุรกิจอยางไร จะประเมินคุณคา
ธุรกิจอยางไร ไมใชเพียงแตจะตีราคาธุรกิจ เพราะราคาคือส่ิงที่คุณจาย แตคุณคาคือส่ิงที่คุณไดรับ 
  
  
คุณยังเกลียดหุนเทคโนโลยีอยูไหม? 
 
สําหรับบริษัทโคก ผมสามารถหาตัวเลขที่สมเหตุสมผลวาผมจะไดรับเงินสกัเทาไรในอนาคต แตสาํหรับ
บริษัทอินเตอรเนต 10 อันดบัแรก จะทําเงินเทาไรใน 25 ปขางหนา ถาคุณบอกวาไมรู น่ันแสดงวาคุณไม
รูวามันมีมูลคาสักเทาไร และคุณกําลังเก็งกาํไร ไมใชลงทุน  ผมรูแตเพียงวา ผมไมรู และถาผมไมรู 
ผมก็ไมลงทุน 
 
จะคิดถงึการลงทุนอยางไร? 
 
ขอแนะนําแรกสุดเกี่ยวกับการลงทุน เขียนโดยอีสปเม่ือ 600 ปกอนคริสตกาล เขาพูดวา 
‘นกตัวเดียวในมือ ดีกวา นกสองตวัในพุมไม’ อีสปลืมพูดไปวา เม่ือไหรคุณจะไดนกสองตัวในพุมไม และ
ไดมาในอตัราดอกเบี้ยเทาไร การลงทุนเปนเพียงการคิดใหออกวา คุณจะจายเงินเทาไร (นกในมือ) 
เปรียบเทียบกับ จํานวนนกในพุมไม และเวลาทีคุ่ณจะไดมันมา 
 
 
คุณรูสึกอยางไรหลังจากที่ไดบริจาคเงิน ส่ีหมื่นลานเหรียญ ใหแกมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส? 
คุณคือฮีโรของเรา! 
 
ผมไมรูสึกอะไรเลย ผมไมไดเสียสละอะไรในชีวิต ผมมีชีวิตที่ดีแลว ผมบริจาคหลังจากอายุได 75 ป ผม
คิดวาผมชื่นชมคนที่สละเวลาของพวกเขา แบงปนอาหารและที่พักพิง เปนคนที่ถือเปนแบบอยาง ไมใช
ผม นอกจากน้ีเงินคืออะไรถาไมมีชีวิต? 
 



 

คุณคิดวาการบริจาคมีขอเสียอะไร?  
 
ผมไมเคยบริจาคใหโบถสหรือองคกรประเภทเดียวกันแมแตสตางคแดงเดียว  ผมตองเชื่อในสิ่งน้ันกอนที่
ผมจะลงมือทํา ผมเฝามองมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตสมาหลายปและผมม่ันใจวาเขาจะใชประโยชนจาก
เงินน้ันไดอยางยอดเย่ียม ผมเชื่อในเร่ือง Outsourcing คนอื่นเชื่อผมเร่ืองการลงทุน และยอมมอบเงินที่
หามาไดดวยความยากลําบากใหผมนําไปลงทุน ผมเชื่อในบิล เกตส เขาเปนผูบริจาคที่ดีกวาผม 
  
ทําไมคุณน่ังทํางานที่โอมาฮา ไมไปทํางานที่วอลสตรีท ในนิวยอรค 
 
วอลสตรีทคือที่เดียวในโลกที่คนน่ังรถโรลสลอย ขอคําแนะนําจากคนที่ใชระบบขนสงมวลชน 
  
 
ดูเหมือนคุณอานหนังสือเยอะมาก ชวยบอกพวกเราวามันเร่ิมตนอยางไร ? 
 
พอผมเปนนักคาหุน บานเราจึงมีหนังสือเกี่ยวกับการเงินในหองสมุด พอแนะนําใหผมอานพวกหนังสือ
คลาสสกิ และผมก็อานอยางจริงจัง ผมโชคดทีี่พอไมใชแฟนหนังสือเพลบอย! การอานเปนนิสัยที่ดทีี่สดุ
ที่คุณมีได คุณอาจจะเรียนจากครู หรือมีพ่ีเลี้ยงก็ได แตมันมีขอจํากดัหลายอยาง พวกเขาอาจจะพูดเร็ว 
พูดชา พวกเขาอาจจะพูดเหมือนมืออาชพี หรือไมกเ็ปนนักสื่อสารที่แยมาก แตหนังสือเปนอีกเร่ืองหน่ึง
เลย ผมรักการอาน! ความงดงามของการอานและการเรียนรูก็คือ ย่ิงคุณเรียนรูมากเทาไหรคุณก็
ย่ิงอยากจะเรียนรูมากข้ึนไปอีก. 
 
คนที่มาทํางานกบั เบิรกไชร แฮธาเวย แทบไมมีใครออกเลย ทําไมคุณจึงเขากันไดดีกบั
ผูบริหารทั้งหมดของคุณ? 
 
ผมพยายามหาคนที่มีคุณภาพ ผมพูดเสมอวา จงจางคนในองคกรที่ดกีวาตัวคุณ ถาคุณทําอยางน้ัน คุณ
จะสรางบริษัทยักษใหญ ถาคุณไดคนที่แยกวาคุณ คุณจะสรางบริษัทแคระ และอยาพยายามทาํทกุอยาง
ดวยตนเอง! จงมอบหมายงานและมองออกไปนอกหนาตาง แลวผลลัพธก็จะมาถงึ น่ันคือวิธีสราง
องคกร มันเกิดข้ึนเมื่อคุณสงเสริมผูอ่ืน เช่ือในผูอ่ืนเทาน้ัน  ผมเปนนักลงทุน ผมรูสึกม่ันใจในดานน้ัน
มาก แตผมไมรูเลยวาจะผลติโคคาโคลาอยางไร หรือ จะแจกจายบัตรเครดิตอยางไร  (บัฟเฟตเปน
เจาของโคคาโคลา 8% และ American Express 13 %) ผมเขาใจในภูมิปญญาของคําพังเพยทีว่าคุณ
ไมอาจทําใหทุกคนพอใจไดตลอดเวลา แนนอน คุณจะพบเสมอวามีลกัษณะบางอยางที่คุณไมชอบใน
ผูคนรอบตัวคุณ แตถาคุณสงัเกตใหด ีความรักในงานจะประสานพวกคุณเขาดวยกัน ไมมีประโยชนที่จะ
ไปหมกมุนอยูกบัสิ่งที่ไมดีในตัวบคุคล ซ่ึงคุณควรจะเคารพ   
 
ผมเปนนักธุรกิจเล็กๆ จากเมืองดัลลัส เท็กซัส ผมตองทําอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ? 
 
คุณตองอดทน การบรรลุเปาหมายทางการเงินและความใฝฝนไมอาจเกิดข้ึนชั่วขามคืน แมวาเราอยากจะ
บรรลุเปาหมายภายในเวลาไมกี่ปมากเพียงใดก็ตาม น่ีเปนกระบวนการทีตอเน่ือง การกําหนดเปาหมาย
ทางการเงินไมใชภารกิจที่ทําเสร็จในคร้ังเดียว คุณจําเปนตองเพิ่มแผนการใหมๆ ในชวงเวลาที่
แตกตางกันของชีวิต  เราตางช่ืนชมความสามารถของนักสเกตนํ้าแข็งในกีฬาโอลิมปก 
นักกอลฟมืออาชีพ นักเปยโนในคอนเสิรต แตเราลืมไปวา ความเช่ียวชาญของพวกเขาไมได
เกิดข้ึนช่ัวขามคืน พวกเขาตองฝกฝนวันละหลายช่ัวโมงเปนแรมปเพื่อบรรลุถึงความฝน กุญแจ
สูความสําเร็จคือการเรียนรูอยางตอเน่ืองดวยความกระหายใฝรูตลอดชีวิต 
  
ผมวามันเย่ียมมาก ที่คุณประสบความสําเร็จอยางงดงามในการลงทุน คุณทําไดอยางไร? 
 
ก ฎ ข อ ง ผ ม คื อ  จ ง ก ลั ว เ ว ล า ที่ ค น อ่ื น โ ล ภ  แ ล ะ จ ง โ ล ภ เ ว ล า ที่ ค น อ่ื น ก ลั ว 
นอกจากน้ี  ผมเรียกการลงทุนวาเปนงานที่ย่ิงใหญที่สุดในโลก เพราะคุณไมตองเหวี่ยงไม(เบสบอล) คุณ
ยืนอยูในตําแหนงคนตีลูก คนขวางลูก ขวาง  General Motors มาที่  47! ขวาง U.S. Steel มาที่ 39! 
แลวก็ไมมีใครรองบอกคุณใหตีลูก ไมมีการลงโทษ ยกเวน การเสียโอกาส ทั้งวันคุณรอลูกขวางที่คุณ
ชอบ และเม่ือคนรับลูกหลับ คุณก็กาวเขามาและตีลูก จงใจเย็นไวและอดทน คุณเกี่ยวของกับคนไร
เหตุผลจํานวนมากในตลาด มันคลายกับบอนคาสิโนขนาดใหญ และทุกๆ คนกําลังเมา ถาคุณดื่มแตโคก 
คุณนาจะ โอเค ตอนแรกฝูงชนก็เมาไปกับการมองโลกในแงดี และซ้ือทุกอยางที่ขวางหนา ตอมาก็เมา



 

กับการมองโลกในแงราย ซ้ือทองแทงและคาดวาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกอีกคร้ังหน่ึง คนสวนใหญจะ
สนใจเลนหุนเม่ือทุกๆ คนสนใจ แตเวลาที่ควรสนใจคือเม่ือไมมีใครสนใจ คุณไมมีทางซ้ือหุนยอดนิยม
และทํากําไรไดดีดวย 
  
คุณบฟัเฟต คุณเห็นเศรษฐกจิพังทลายและถดถอยมาหลายคร้ัง คุณเผชิญกบัเศรษฐกจิถดถอย
และการพังทลายของตลาดหุนอยางไร? 
 
ถาประวัติศาสตรที่ผานมาคือทุกอยางในเกมส คนรวยที่สุดคงเปนเบรรณารักษหองสมุด  
สถานการณแตละคร้ังแตกตางกัน แตจาํไวเสมอวา ชวงเวลาที่ยากลําบากยอมผานไป แตคนที่
ทนลําบากไดยอมคงอยู 
 
อะไรเปนคําแนะนําสําคัญที่สุดที่คุณจะใหกับนักลงทุนรุนเยาวอยางผม? 
 
ลองคิดวามีคนใหรถคุณมาคันหน่ึงและบอกวาเปนรถคันเดียวที่คุณจะไดรับตลอดชีวิต ดังน้ันคุณตอง
ม่ันใจวารถของคุณจะไดรับการดูแลเปนอยางดี หยอดนํ้ามัน และเอาใจใสในรายละเอียดอยางสมํ่าเสมอ 
คุณตองม่ันใจวามันจะไมข้ึนสนิม และคุณจะจอดในโรงรถ คิดถึงตัวคุณเองวาคือรถคันน้ัน คุณมีรางกาย
เพียงรางกายเดียว จิตใจเดียว และวิญญาณเดียว จงดูแลใหดี ลงทุนในตัวคุณเอง - น่ันคือคําแนะนําของ
ผ ม 
 
คุณรูจักผูบริหารการเงินหลายคนเปนสวนตัว ซึ่งอยูเบื้องหลังความปนปวนของโลกการเงินใน
ขณะน้ี  นาประหลาดใจวาแมหลังจากการขาดทุนอยางทําลายสถิติ ผูบริหารเหลาน้ียังไดรับ
เงินเดือนและโบนัสสูงมหาศาล และประกาศอยางหย่ิงยโสวาพวกเขาสมควรไดรับ ทําไมคุณจึง
ไมแนะนําพวกเขา ไมใหตัดสินใจเชนน้ัน และคุณมีความเห็นอยางไรกับขออางเร่ืองคาตอบแทน
ของพวกเขา  
 
ผมชอบแบงปนความคิดเห็นของผม แตไมชอบเอาความเห็นผมไปยัดเยียดใหคนอื่น มันไมมีเหตุผลและ
เสียเวลา ถาใครตัดสินใจแลววารูทุกอยางที่ตองรูแลว ก็ไมมีใครชวยเขาได  วิธีดีที่สุดในการเรียนรูและ
ประสบความสําเร็จคือรูวาเราไมรูอะไรเลย มีจักรวาลทั้งจักรวาลอยูขางนอกน่ัน และยังมีพวกเราบาง
คนคิดวาเราสามารถรูทุกสิ่งทุกอยางได ในโลกของการลงทุน มีคนจํานวนหน่ึงหลังจากทําเงินไดบาง
มักจะจินตนาการไปวาตนเองย่ิงใหญและไมมีทางพายแพ น่ีเปนสิ่งเลวรายที่สุดที่อาจเกิดข้ึนไดกับนัก
ลงทุน เพราะมันยอมหมายความวานักลงทุนจะจบลงดวยการเสี่ยงที่ไมจําเปนและสูญเสียทุกสิ่งทุกอยาง 
ความเยอหย่ิง อัตตา และความม่ันใจเกินไปเปนอันตรายรายแรง โดยสวนตัวผมรูสึกไมสบายใจกับการใช
จายฟุมเฟอยเกินไป เพราะ ผมมักคิดแบบนักลงทุน กระบวนการคิดของผมไมเห็นคุณคาของรถหรูหรือ
เสื้อผาดีไซเนอร การคิดแบบนักลงทุนเสมอเปนสิ่งสําคัญมากที่นํามาซ่ึงวินัยและการรวมศูนยความสนใจ 
กอนอานงบดุลและลงทุน คุณตองม่ันใจวามุมมองและกรอบแนวคิดของคุณเปนแบบนักลงทุน  อยายอม
ใหอัตตา ความเยอหย่ิง และความมั่นใจมากเกินไปมาครอบงําตัวคุณ-ไมวาคุณจะอยูในฐานะนัก
ลงทุนหรือมนุษยคนหน่ึง คุณจะไมมีวันเขาถึงสันติภายใน ตราบใดที่คุณไมสามารถมองคนรอบ
ขางดวยความรัก ความเขาใจ และ ความเห็นอกเห็นใจ ไมวาคนๆ น้ันจะเปนใครก็ตาม เขาทกุคน
สามารถสอนบางส่ิงบางอยางที่คุณยังไมรู ผมเองไดเรียนรูมากมายจากผูคนรอบขาง และผมคง
ไมมีทางเรียนรูส่ิงดีๆ เหลาน้ีถาผมไมไดพูดคุยกับเขาดวยรอยย้ิม เซอรไอแซคนิวตัน เคยกลาว
ไววา - ถาฉันจะมองเห็นไดไกลกวาผูอ่ืน ก็เพราะฉันยืนอยูบนไหลของยักษ 
 
 
เปนการสนทนา 7 ช่ัวโมงและดิฉันสามารถจับคําถาม-คําตอบที่ดีที่สุดมาไดเพียงบางสวน เมื่อผู
ถือหุน 37,000 คนที่รูสึกทึ่ง ประหลาดใจ  และปล้ืมปติ เดินออกจากสนามกีฬาหลังจากการ
ประชุม ฉันพบวาตนเองหวนนึกถึงคําพูดหน่ึงที่ชอบมากน่ันคือ  
 
"คนเราตองเรียนรูวาไมสามารถส่ังการอะไรได นอกจากส่ังตนเอง เขาไมสามารถบังคับใจผูอ่ืน 
แตสามารถหลอหลอมและควบคุมเจตนารมณของตนเอง และส่ิงตางๆ จะสนองตอบตอผูที่รับใช
ความจริง ผูคนมองหาคําแนะนําจากผูที่เปนนายของตนเอง” 
 


