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“วิเคราะหหลักทรัพยดวยตนเอง (13) : 
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 ในตอนนี้จะอธิบายถึงหลักการวิเคราะหหาอุตสาหกรรมที่นาสนใจ เพื่อนําไปสูหุนเปาหมายที่ดี การคนหาบริษัท 

ที่ดีและอยูในอุตสาหกรรมท่ีดี แมวาจะตองใชขอมูลในการวิเคราะหเปนจํานวนมาก แตนักลงทุนก็ควรคนหาวิธีที่

ประหยัดเวลา เชน ขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งมักจะมีหนาสรุป (Overview Page) อธิบาย

เก่ียวกับบริษัท ผลิตภัณฑบริการ และแนวโนมของอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจนั้นทําอยู รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ  

ที่เก่ียวของ ในที่นี้จะเสนอแนะขั้นตอนการวิเคราะหอุตสาหกรรมเพื่อคนหาหุนดี โดยสรุปไดดังนี้ 

1) การวิเคราะหแนวโนมของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมที่บริษัทจดทะเบียนนั้นสังกัดหรือเก่ียวของอยูเปนเร่ืองสําคัญ

อยางย่ิง ถาเราเปนนักลงทุนประเภท Growth Investor และมุงหาบริษัทที่มีการเติบโตของกําไรที่ดีอยางเดียวก็อาจเปน

ความเขาใจผิดได เนื่องจากบางบริษัทอยูในอุตสาหกรรมท่ีแขงขันกันรุนแรง แมบริษัทจะมียอดขายหรือกําไรเพิ่มขึ้น  

แตอาจเปนการดึงมาจากสวนแบงการตลาดของคูแขง ซึ่งถาถูกตอบโตทางการตลาดมากๆ ก็อาจเกิดการตัดราคา ซึ่งทําให

ยอดขายและกําไรลดลงได นักลงทุนจึงควรจะคนหาวาบริษัทที่มีการเติบโตของยอดขายและกําไรดีนั้น อยูในอุตสาหกรรม 

ที่มีอนาคตดวยหรือไม อุตสาหกรรมท่ีนาสนใจ ควรมีภาพรวมการเติบโตที่ดี มีการแขงขันไมรุนแรง ทําใหบริษัทสามารถ 

ใชความพยายามทางการตลาดในการเพิ่มสวนแบงการตลาดจากขนาดของตลาดท่ีเพิ่มขึ้นไดโดยไมยาก 

แมแตนักลงทุนประเภท Value Investors ก็ควรสนใจเร่ืองแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในการคัดเลือกหุน 

แมวาโดยหลักการนักลงทุนประเภทน้ีจะเลือกบริษัทที่มีปจจัยพื้นฐานม่ันคง โดยที่การเติบโตของยอดขายและกําไรจะไม

หวือหวามากก็ตาม เพราะเปนการเส่ียงมากเหมือนกันที่เราจะเลือก Value Stocks ที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมตกตํ่า 

(Declining Industry) 

ที่จริงแลวการเติบโตของอุตสาหกรรม นอกจากจะดูแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของกําไรแลว ยังดูถึงการขยายตัวของ

ยอดขายดวย แตการพยากรณการเติบโตของยอดขายเปนเร่ืองยาก และความเห็นโดยรวมของนักวิเคราะห (Analyst’s 
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Consensus) ก็มักพยากรณเฉพาะกําไรมากกวายอดขาย ในที่นี้จะอธิบายถึงเทคนิคการวิเคราะหแนวโนมของอุตสาหกรรม 

โดยเร่ิมตนจากขอมูลพยากรณกําไรกอนแลวนํามาพยากรณขอมูลยอดขายตอไป 

• การพยากรณการเติบโตของกําไรของอุตสาหกรรม เราสามารถคนหาขอมูลการพยากรณการเติบโต 

ของกําไรไดจากรายงานของนักวิเคราะห (Analyst’s Forecasts) ทําไมเราตองเชื่อนักวิเคราะห ทั้งๆ ที่บางคร้ัง

พวกเขาก็พยากรณผิดพลาดมากมายเหตุผลก็คือ เราต้ังอยูบนสมมุติฐานวา... นักวิเคราะหสวนใหญตางก็

ตองการใหการพยากรณขอมูลกําไรมีความถูกตอง วิธีการที่ชวยลดความผิดพลาดลงคือ ดูจากความเห็น 

โดยเฉล่ียของนักวิเคราะหแทนที่จะนําขอมูลพยากรณของนักวิเคราะหรายบุคคลมาใช 

• การพยากรณการเติบโตของยอดขายจากกําไร เม่ือเราพยากรณกําไรของอุตสาหกรรมได ในขั้นตอไป 

จะพยากรณยอดขาย โดยอาศัยขอมูลสถิติในอดีต เชน เราอาจจะพบวาอัตราการเติบโตของกําไรโดยเฉล่ีย 

ในระยะยาว อาจจะมีคาตํ่ากวาอัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยในระยะยาว ประมาณ15% แตถา 

ใชหลักของความระมัดระวัง เราอาจกําหนดใหอัตราการเติบโตของกําไรตํ่ากวาของยอดขาย 30% ก็ได เม่ือ

ประมาณการการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรมไดแลว ลองนํามาเปรียบเทียบตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 13.1 แนวทางการประเมินการเติบโตของยอดขายของอุตสาหกรรม 

ที่มา :  Harry Domash, Fire Your Stock Analyst: : Analyzing 

Stocks on your own, Financial Time : Prentice Hall, 2003, pp.98 

 สําหรับนักลงทุนแบบ value investors การเติบโตของยอดขายในอัตรากลางๆ เชน 10-15% ตอป ถือวาเปนอัตรา

ที่เหมาะสม 

2)  การวิเคราะหความรุนแรงการแขงขันในอุตสาหกรรม  

ความรุนแรงของการแขงขันขึ้นอยูกับการกระจุกตัว (Concentration) ของคูแขงตางๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันวา

มีมากนอยเพียงใด การกระจุกตัวนอย หมายถึงมีจํานวนคูแขงมาก ทําใหการแขงขันรุนแรงมากได การกระจุกตัวมาก 

หมายถึง มีจํานวนคูแขงนอย บางคร้ังออกมาในลักษณะผูกขาดหรือก่ึงผูกขาด (Near Monopolies) การแขงขันก็อาจ

รุนแรงนอย ซึ่งในการลงทุนพยายามจะคนหาบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวมาก (Highly Concentrated 

Industries)  

อัตราการเติบโตที่คาดของยอดขายในอุตสาหกรรม Value Investors Growth Investors 

Declining growth ( นอยกวา 3% ) ไมนาสนใจ ไมนาสนใจ 

Slow growth ( 3-10% ) ดี ไมนาสนใจ 

Moderate growth ( 10-15% ) ดีที่สุด พอใช 

Fast growth ( 15-25% ) ดี ดีที่สุด 

Super growth ( 25%+ ) พอใช ดี 
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 บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวมาก (Concentrated Industries) มักจะมีจํานวนคูแขงขันเพียง  

2-3 ราย และมักจะมีอัตราการทํากําไรสูงกวาบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวนอย (Fragmented Markets) 

บริษัทที่มีคูแขงจํานวนนอยรายจะใชความพยายามขยายสวนแบงทางการตลาดและเพ่ิมอัตรากําไรดวยวิธีการทาง

การตลาดอื่นๆ มากกวาที่จะใชวิธีการตัดราคา (Price Cutting) เพราะอาจถูกตอบโตจากคูแขงที่มีนอยรายนั้น ทําใหกําไร

โดยรวมของทุกรายลดลงหมด ธุรกิจเชนบริษัทน้ํามัน ผูผลิตรถยนต คือ ตัวอยางของอุตสาหกรรมที่ มีลักษณะ 

Concentrated Industries ในทางตรงกันขามอุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวนอย (Fragmented Markets) คือ มีคูแขง

จํานวนมาก จึงมีการแขงขันโดยใชราคาคอนขางมากทําใหอัตรากําไรในอุตสาหกรรมลักษณะนี้คอนขางนอย 

ตารางที่ 13.2 ลักษณะที่นาสนใจของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะ fragmented หรือ concentrated industries 

อัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉล่ียในระยะยาว Fragmented market Concentrated market 

Declining industry (นอยกวา3%) ไมนาสนใจ ไมนาสนใจ 

Slow growth (3-10%) ไมนาสนใจ เฉยๆ 

Moderate growth (15-15%) พอใช ดี 

Fast growth (15-25%) ดี ดีที่สุด 

Super growth (25%+) ดีที่สุด ดีที่สุด 

ที่มา :  Harry Domash, Fire your Stock Analyst: Analyzing 

 Stocks on your own, Financial Time : Prentice Hall, 2003, pp.100 

ตารางที่13.2 ใหแนวทางการเลือกหลักทรัพยที่อยูในอุตสาหกรรมแบบ Fragmented หรือแบบ Concentrated 

โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของยอดขาย นักลงทุนประเภท Growth Investors มักจะเลือกหลักทรัพยจากบริษัท 

จดทะเบียนที่เขมแข็งที่สุดใน Concentrated Market ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายที่สูง เชน ในสหรัฐฯ ชวงตนถึงกลาง

ทศวรรษ 1990 หุนของ Microsoft และ Intel จะมีลักษณะเชนนี้ 

3) การเลือกหลักทรัพยที่นาสนใจที่อยูใน Fragmented industry 

ในอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันรุนแรงและมีจํานวนคูแขงขันมาก หรือที่เรียกวา Fragmented Industry เราอาจ

คัดเลือกหลักทรัพยที่นาสนใจโดยเตรียมขอมูลตอไปนี้ 

• รายได (Revenue) หรือยอดขายตอป 

• อัตราการเติบโตของรายได (Percent Revenue Growth) คือ การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ

ยอดขายในปปจจุบนักับปกอน 

• เปอรเซนตของคาใชจายขายและบริหารตอยอดขาย (SG&A Percent of Sales) 

• อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Margin) หรือเปอรเซนตของกําไรจากการดําเนินงานตอ

ยอดขาย  


