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ปั ญชรัสมิ สีวราภรณ์สกุล
ฝ่ ายตราสารทุนในประเทศ
เข้าใจการเจริญเติบโตของธุรกิจ
การเข ้าใจถึง “การเจริญเติบโต” ของบริษัททีเราจะลงทุนเป็ นหนึงสิงสําคัญทีนั กลงทุนต ้องทํ า
ความเข ้าใจ เพราะบริษัททีเติบโตจะทําให ้มูลค่าของบริษัทนัน
) ปรับตัวสูงขึน
) ตาม แล ้ว “การเจริญเติบโต”
ของบริษัท มีลัก ษณะอย่า งไรบ ้าง การเติบ โตหรือ ขยายตัว ขององค์กรนั น
) มัก จะแบ่ง กันออกเป็ นสอง
ลักษณะกว ้างๆ คือ “Organic Growth” และ “Inorganic Growth”
Organic Growth ในทีนีม
) ไิ ด ้มีความเกียวข ้องกับการเกษตรปลอดอินทรียแ
์ ต่อย่างใด แต่เป็ นการ
เปรียบเปรยถึงการเติบโตทีเกิดขึน
) ได ้ด ้วยกําลังของบริษัทเอง ผ่านการขายสินค ้าหรือบริการของบริษัท
ให ้กับลูกค ้าเดิมหรือลูกค ้าใหม่ หรืออาจเรียกได ้ว่า เป็ นการเติบโต “ตามธรรมชาติ” นั นเอง ในเมือคํ าว่า
Organic Growth นี)หมายถึงการเติบโต “โดยธรรมชาติ” ด ้วยกําลังของบริษัทเองแล ้ว การเติบโตแบบ
Inorganic Growth จึงหมายถึงการมีปัจจัยหรือองค์กรภายนอกเข ้ามาทํ าให ้บริษัทเติบโต เช่น การควบ
รวมกิจการอืนๆ หรือการได ้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เป็ นต ้น
ในมุมมองของนั กลงทุนนั น
) มักจะให ้ความสําคัญกับ Organic Growth มากกว่า เพราะเป็ นการ
บ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารและจัดสรรทรัพยากรขององค์กร เพือทีจะสร ้างยอดขาย ขยายฐาน
ลูกค ้า หรือเพิมผลผลิตของบริษัท ฯลฯ การเติบโตแบบ Organic Growth นั น
) บางครัง) จึงเรียกว่า “Core
Growth” หรือการเติบโตของ “แก่นหลัก” ของบริษัท โดยการเติบโตแบบ Organic Growth ทีดี ควรจะ
เป็ นการเติบโตทีเร็วกว่าการเติบโตของขนาดตลาด โดยเฉพาะการเสริมสร ้างความสามารถหลัก (core
competency) ทีโดดเด่นแตกต่างจากคูแ
่ ข่ง เพราะจะหมายความว่า เราสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดได ้
มากขึน
) แต่หากเราเติบโตได ้ช ้ากว่าตลาด แม ้เราอาจจะได ้กําไรมากขึน
) แต่ก็หมายความว่าเราอาจกําลัง
ถูกแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปและอาจจะประสบปั ญหาได ้ในอนาคต
สําหรับการเติบโตแบบ Inorganic Growth นั น
) แม ้ชือจะดูไปในทางลบ แต่แท ้จริงแล ้วก็ไม่ได ้
หมายความว่าจะเป็ นสิงทีไม่ด ี เพียงแต่เป็ นการเติบโตทีอาจเรียกได ้ว่า ไม่ได ้เกียวข ้องกับความสามารถ
ในการบริหารงานอย่างแท ้จริง โดยบริษัทอาจจะเลือกโตแบบ Inorganic Growth เพือทีจะขยายช่อง
ทางการจั ดจํ าหน่ า ย หรือ รับ พนั ก งานหรือแนวความคิดใหม่ๆ เพือทีจะนํ า มาสร ้าง Organic Growth
ต่อไปในอนาคต การเติบโตแบบ Inorganic นั น
) มักจะเร็วกว่า Organic เพราะว่าเป็ นการควบรวมกิจการ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนวัตกรรม ทีบริษัทรายย่อยมักจะมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทจะช่
ี
วยทํ าให ้
้ประโยชน์
บริษัท ทีใหญ่กว่า สามารถนํ า ไปใช
ใ ห ้ได ้ผลเป็ นทวีคูณมากกว่า ทีบริษัท รายย่อยต่า งๆนั น
) จะ
สามารถทําได ้เพียงลําพัง
นอกจาก Organic และ Inorganic Growth ทีเป็ นการมองภาพรวมของบริษัทแล ้ว อีกมุมมองใน
เรืองของการเติบโตคือ การมองในแง่ของการขยายการผลิตสินค ้าและบริการของบริษัท ซึงจะแบ่งแยก
เป็ น Vertical Growth (หรือ Vertical Integration) กับ Horizontal Growth (หรือ Horizontal
Integration)

Vertical Growth นัน
) แปลตรงตัวเรียกว่า “การเติบโตในแนวดิง” หรือ “แนวตัง) ” โดยเป็ นวิธก
ี าร
เติบโตโดยมองว่าลูกค ้าของเรานัน
) มีความต ้องการสินค ้าหรือบริการอะไรอืนๆทีบริษัทเราไม่ได ้ผลิต แล ้ว
จึงทําการผลิตและขายสินค ้าหรือบริการนั น
) ๆ เช่น สตูดโิ อถ่ายภาพแต่งงาน อาจทํ าการขยายกิจการเพือ
ขายชุดแต่งงาน ชุดสูท หรือการจัดดอกไม ้ เป็ นต ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตแบบ Vertical Growth หรือ
่ ุรกิจใหม่ๆได ้
การเติบโตแบบแนวดิงนี) จะมีประสิทธิภาพแท ้จริงก็ตอ
่ เมือบริษัทสามารถทํ าการขยายไปสูธ
ิ ทรัพยากรมนุษย์ หรือ fixed costs ต่างๆในปั จจุบน
โดยสามารถใช ้ประโยชน์จากทรัพย์สน
ั ของบริษัท
ทัง) นี)การเติบโตแบบนี)เรียกว่าเป็ นการเติบ โตแบบ “แนวดิง” (vertical) เพราะเป็ นการเปรียบการจั ด
จําหน่ายสินค ้าหรือบริการปั จจุบน
ั ของเราไปให ้ลูกค ้า เป็ นเส ้นตรงแถวหนึง การเพิมสินค ้าและบริการอืนๆ
จึงเป็ นการเพิม หรือ ยึดแถวอืนๆ ทีมีอยูใ่ ห ้มาเป็ นของเรา นันเอง
ในส่วนของ Horizontal Growth นั น
) แปลตรงตัวว่า “การเติบโตในแนวนอน” โดยเป็ นการเพิม
ความยาวของเส ้นการจัดจํ าหน่ ายดังกล่า ว หรือกล่าวคือ การเพิมจํ านวนลูกค ้าให ้กับสินค ้าหรือบริการ
ื
ปั จจุบน
ั ของเรานันเอง โดยการเติบโตแบบ Horizontal ทีมีประสิทธิภาพสู
งสุดนั น
) ควรจะเป็ นการเติบโต
่ ารเกิด Economies of Scale หรือการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค ้าและบริการ
เพือมุง่ ไปสูก
ิ ปั จ จุบันให ้เกิด
ต่อ หน่ ว ยทีเพิมขึน
) นั นเอง หรือ พูด ง่า ยๆก็ ค ือ สามารถใช ้ความเชียวชาญและทรั พ ย์ส น
ประโยชน์สงู สุด เช่น ใช ้ศูนย์การจัดจําหน่ายสินค ้าแหล่งเดียว สามารถจัดจําหน่ายให ้กับลูกค ้าได ้เพิมขึน
)
โดยไม่เกิดการเพิมขึน
) ของต ้นทุนต่อจํานวนลูกค ้าทีเพิมมา

ความคิด เห็ น และข ้อความต่า งๆ ในบทความนี)เ ป็ นทั ศ นะของผู ้เขีย นเท่า นั น
) ซ งึ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี จํ ากัด (มหาชน) ไม่จําเป็ นต ้องเห็น
ด ้วย

