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หุนสามญั 

“วิเคราะหหลักทรัพยดวยตนเอง (14) : 
แผนธุรกิจดี...เปนศรีแกหุน” 

 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ตีพิมพลงหนังสือพิมพ โพสต ทูเดย เดือนพฤศจิกายน 2553 

 

การลงทุนในหุนสามัญเปรียบเสมือนการเขาไปซื้อธุรกิจ แตบอยคร้ังที่นักลงทุนไมทําการวิเคราะหขอมูลธุรกิจ 

จากหลักฐานในสหรัฐอเมริกาในตอนท่ีเปนยุคธุรกิจดานดอทคอมกําลังรุงเรือง นักลงทุนพากันแหเขาซ้ือหุนในกลุมนี้  

ทั้งๆ ที่ยังไมรูอยางจริงจังวาธุรกิจเหลานี้ทําอะไรบาง ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงอยางมากที่ไมทําการวิเคราะหธุรกิจ  

ในตอนนี้เราจะไดเรียนรูถึงวิธีวิเคราะหธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่เปนเปาหมาย โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความ

ไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ 

 ส่ิงที่ดึงดูดใหธุกิจเขามาหรือยังคงแขงขันตอไปก็คือ การที่ธุรกิจนั้นใหโอกาสสรางกําไรในอัตราท่ีสูง อยางไรก็ดี  

ในตลาดท่ีมีกําไรสูงนั้น จะดึงดูดคูแขงรายใหมใหเขามา ทําใหการแขงขันแรงขึ้น เพราะธุรกิจตางๆในอุตสาหกรรมาน้ัน  

ตางตองตอสูเพื่อรักษาและชวงชิงสวนแบงการตลาด ทําใหตองมีคาใชจายทางการตลาดเพ่ิมขึ้นและกําไรจะลดลงในท่ีสุด 

นี่คือความสําคัญวาทําไมนักวิเคราะห จึงตองวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive advantage) ของบริษัท 

หรือ อุปสรรคในการกีดกันบริษัทอื่นในการเขาสูอุตสาหกรรม อุปสรรคในการเขาสูตลาดของคูแขงรายใหม สามารถสราง

ขึ้นไดหลายรูปแบบ ไดแก 

• ความมีเอกลักษณของตราย่ีหอ 

เอกลักษณที่โดดเดนของตรายี่หอเปนส่ิงที่ชวยใหธุรกิจน้ันมีความไดเปรียบในการแขงขัน ลูกคาจํานวนมาก

ยอมจายเงินซ้ือสินคาเพราะตราย่ีหอ เชน ซื้อเพราะเชื่อม่ันในเครื่องด่ืมโคคาโคลา รถเบนซ ที่โกนหนวดยิลเลตต  

เปนตน ผลิตภัณฑเหลานี้ถือไดวาประสบความสําเร็จแลวในการทําใหลูกคาเกิดความตระหนักในตราย่ีหอ (Brand 

Awareness) และทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคาตน ความมีประสิทธิภาพสูงของเอกลักษณดาน 

ตราย่ีหอนี้ สามารถชวยใหต้ังราคาไดสูง และสงผลดีไปยังอัตรากําไรที่สูงไดดวย ในการเลือกซ้ือและถือครองหลักทรัพย 

ของบริษัทจดทะเบียน จึงตองเขาไปดูโอกาสทางธุรกิจดวยวา บริษัทเหลานี้มีเอกลักษณที่โดดเดนของตราย่ีหอหรือไม  

ถามีถือวาไดเพิ่มไป 1 แตม ถาไมมีก็ลดลงไป 1 แตม กอนที่จะไปพิจารณาประเด็นอื่นๆ ตอไป 
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• รูปแบบหรือระบบชองทางการจัดจําหนาย 

ธุรกิจที่มีการเจาะตลาดไดถูกกลุมเปาหมาย และมีชองทางการจัดจําหนายท่ีดี เขาถึงลูกคาไดอยางทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ จะเพิ่มโอกาสการสรางรายได และกําไรใหกับธุรกิจ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะดังกลาว  

จะสงผลดีตอหุนของบริษัทนั้นไดเปนอยางมาก การควบคุมชองทางการจัดจําหนายไดจะชวยใหเกิดความเขมแข็งในการ

กีดกันคูแขงรายใหมและคูแขงที่อยูในปจจุบัน เราสามารถใหคะแนน +1 แกบริษัทที่สรางความไดเปรียบเร่ืองชองทางการ

จัดจําหนายนี้ และคะแนน -1 แกบริษัทที่ไมสามารถสรางความไดเปรียบนี้ 

• ชวงชีวิตที่เปนประโยชนของผลิตภัณฑ และราคาของผลิตภัณฑ 

นักวิเคราะหตองทําความเขาใจเก่ียวกับอายุการใชประโยชนของผลิตภัณฑวายาวนานแคไหน ผลิตภัณฑ 

เชน รถยนต โทรทัศน คอมพิวเตอร และเคร่ืองถายเอกสาร เปนตน ถือวาเปนสินคาที่มีอายุการใชงานยาวนานกวาสินคา

ประเภทอาหาร ยารักษาโรค วัสดุส้ินเปลืองในสํานักงาน เปนตน ผลิตภัณฑที่มีอายุส้ันจะมีการซ้ือซ้ําของลูกคา 

ไดมากกวาผลิตภัณฑที่มีอายุยาว ซึ่งตองนํามาพิจารณาในแผนธุรกิจของบริษัทดวยวา ไดกําหนดกลยุทธการตลาดได

อยางเหมาะสมหรือไม 

บริษัทจะสรางความไดเปรียบไดตองสามารถสรางผลิตภัณฑที่เม่ือใชแลวหมดไป ลูกคาตองกลับมา 

ซื้อใหมอีก และถาจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น โอกาสการกลับมาอีกก็สูงขึ้นมีผลใหยอดขายในอนาคตเติบโตไดอีกมาก หลักการนี้

ใชไดทั้งสินคาที่มีอายุส้ันและยาว อยางไรก็ดี สินคาที่มีอายุส้ันและราคาไมแพงจะมีความไดเปรียบมากวาโดยเฉพาะ

ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา เพราะลูกคาตัดสินใจงายกวาสินคาที่มีอายุยาวและราคาแพง เชน ในภาวะเศรษฐกิจไมดี ลูกคา 

จะเล่ือนการซื้อบานออกไป แตยังคงตัดสินใจซื้ออาหารเพราะยังจําเปนตองบริโภค 

เราสามารถใหคะแนน 1 แตมกับบริษัทที่มีผลิตภัณฑอายุส้ัน และ/หรือ มีราคาตํ่าในขณะเดียวกันใหคะแนน

ลบ 1 กับสินคาที่มีอายุยาวนาน และ/หรือ มีราคาสินคาที่สูง  

• การเขาถึงแหลงซื้อสินคา วัตถุดิบ และจํานวนผูขายสินคาและวัตถุดิบใหบริษัท 

บริษัทที่มีแหลงซื้อสินคาและวัตถุดิบใหเลือกเปนจํานวนมาก มักจะถือวามีความไดเปรียบที่จะคัดสรรผูขาย

สินคาและวัตถุดิบใหแกบริษัทได ทั้งดานคุณภาพ ปริมาณและราคา แตบางคร้ังแมวาบริษัทอาจมีผูขายวัตถุดิบหรือสินคา

ใหจํานวนหลายราย แตก็มีความเส่ียงที่จะเผชิญกับการขาดแคลนวัตถุดิบ ใหคะแนนติดลบ 1 แตมกับบริษัทที่มีโอกาสสูง

จะพบกับอุปสรรคในการเขากับแหลงสินคาและวัตถุดิบ ทั้งในดานการขาดแคลนวัตถุดิบ และ/หรือ การพึ่งพาผูขายสินคา

และวัตถุดิบจํานวนนอยรายเกินไป 

• การพยากรณกระแสรายได 

การพยากรณกําไรของบริษัทจดทะเบียนน้ันจะงายมากขึ้น ถาเราพยากรณยอดขายมากอน บริษัท 

ที่มีสัญญาซ้ือขายระยะยาวกับลูกคาหรือมีลูกคาจํานวนแนนอน จะชวยใหพยากรณยอดขายไดงายขึ้น เชน ธุรกิจ
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ประกันภัย ยารักษาโรค บัตรเครดิต โทรศัพท และเคเบิลทีวี เปนตน บริษัทที่ประมาณการยอดขายยาก อาจเปนเพราะ

ลักษณะยอดขายมีความผันผวนมากทําใหเกิดความเส่ียงของการดําเนินงานทางธุรกิจ และประมาณกําไรไดยาก ตัวอยาง 

เชน บริษัทที่ทําธุรกิจดานส่ือ การออกแบบเส้ือผา เคร่ืองกีฬา สินคาคงทนถาวร เซมิคคอนดักเตอร คอมพิวเตอร กลอง

ถายรูป เปนตน 

ใหคะแนน 1 แตม กับบริษัทที่สามารถทํานายยอดขายไดงายกวา และติดลบ 1 คะแนน กับบริษัทที่มีความ

ยาวในการประมาณการยอดขาย 

• จํานวนของลูกคา 

บริษัทท่ีมีจํานวนลูกคาไมก่ีราย แตคุมสัดสวนยอดขายของบริษัทเอาไวมีผลอยางมากตอการเติบโต 

ของบริษัท เพราะเกิดความเส่ียงไดอยางมาก ถาลูกคาเหลานี้เปล่ียนแปลงกลยุทธในการดําเนินงานและไมซื้อสินคา 

จากบริษัท การสูญเสียลูกคาเพียง 1 รายไปใหคูแขงจะกระทบในทางลบอยางมากตอยอดขายและกําไรของบริษัท 

นอกจากนี้ลูกคารายสําคัญยังอาจใชกลยุทยบีบบริษัทใหลดราคาขายจนทําใหกําไรของบริษัทลดลง  

ใหคะแนน 1 แตมกับบริษัทที่มีฐานของลูกคาจํานวนมาก (เปนพันราย) และคะแนน 0 แตม กับบริษัท 

ที่มีลูกคาเพียงหลักรอยราย และใหคะแนนติดลบ 1 แตม กับบริษัทที่มีลูกคาเพียงไมเกิน 10 ราย แตควบคุมยอดขาย 

ไมตํ่ากวา 50% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท 

• วัฏจักรของผลิตภัณฑ 

วัฏจักรของผลิตภัณฑ หมายถึง ชวงระยะเวลาท่ีสินคานั้นอยูในตลาดกอนที่มันจะถูกแทนท่ีดวยผลิตภัณฑ

ใหม  บริษัทที่ มีอายุของผลิตภัณฑ ส้ัน  แตตองลงทุนอยางมากเก่ียวกับเทคโนโลยีจะมีความเส่ียงในการลงทุน 

สูงกวาบริษัทที่มีอายุวัฏจักรผลิตภัณฑยาวนานกวา เชน ผูผลิตลูกอมลูกกวาด บริษัทที่มีอายุของวัฏจักรของผลิตภัณฑส้ัน 

ตองลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางสม่ําเสมอ และตองเผชิญความเส่ียงกับการท่ีผลิตภัณฑของตนอาจลาสมัยได

จากการเขาของผลิตภัณฑใหมที่ดีกวา 

ใหคะแนน 1 คะแนนแกบริษัทที่มีวัฏจักรผลิตภัณฑที่ยาว และใหคะแนนติดลบ 1 คะแนน แกบริษัท 

ที่มีวัฏจักรผลิตภัณฑส้ัน และตองลงทุนในเทคโนโลยีคอนขางสูง 

• การกระจายความเส่ียงโดยมีสินคาหลายชนิดหรือหลายตลาด 

บริษัทที่ มีสินคาเพียงชนิดเดียวหรือตลาดเดียวจะมีความเส่ียงมากกวาบริษัทที่ มีสินคาหลายชนิด 

เพราะอาจเกิดเหตุการณไมคาดผันในทางลบตอผลิตภัณฑหลักเพียงชนิดเดียว หรือตลาดเดียวน้ันได บริษัทที่มีสินคา 

หลายชนิดรองรับไดหลายตลาดจึงมีความปลอดภัยมากกวา เราอาจใหคะแนน 1 แตมกับบริษัทที่มีผลิตภัณฑหลายชนิด 

(Multiple Products) และมีลูกคาหลายตลาด (Diversified Markets) และใหคะแนนติดลบ 1 แตม กับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ

เพียงอยางเดียวหรือตลาดเดียว 
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เม่ือรวมๆ คะแนนแลวบริษัทที่ไดคะแนนรวมสูงก็จะเปนบริษัทที่มีโอกาสทางธุรกิจดีนาสนใจจะเขาไปลงทุน 

ซึ่งถือวาเปนวิธีงายๆ เวลานําไปปรับใช คะแนนของแตละปจจัยอาจมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 ก็ได และการประเมินก็เปน

ลักษณะ Subjective Judgment แลวแตละบุคคลจะใหคะแนน แตการท่ีมีเกณฑจากหลายหัวขอมาพิจารณา 

อาจทําใหทิศทางที่วิเคราะหสามารถเปนไปแนวทางเดียวกันเปนสวนใหญได 
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