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“วิเคราะหหลักทรัพยดวยตนเอง (17) : 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลกําไรของบริษัทจดทะเบียน” 

 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ตีพิมพลงหนังสือพิมพ โพสต ทูเดย เดือนกุมภาพันธ 2554 

 

ในการอานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เพื่อหาคําตอบวาบริษัทที่เราสนใจจะเขาไปลงทุนนั้นมีฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานดีหรือไมอยางไร โดยหลักการแลวก็คงจะตองดูขอมูลทางการเงินหลายๆ ตัว ขอมูลทางการเงิน 

ท่ีสําคัญตัวหนึ่งที่นับไดวานิยมใชมากท่ีสุดก็คือ “ขอมูลเกี่ยวกับกําไรของบริษัทจดทะเบียน” ทั้งนี้โดยสัญชาติญาณ  

คนจํานวนมากจะคิดวากําไรเปนตัวบอกฝมือ (Performance) หรือประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกิจการไดอยางรวดเร็ว 

ถาบริษัทมีกําไรมากก็พอเชื่อถือไดวา นาจะยังขายของไดอยู และ/หรือ ควบคุมคาใชจายได เม่ือนํารายไดมาหักคาใชจาย

จึงยังคงเหลือกําไร ซึ่งทําใหผูถือหุนมีความหวังที่จะไดรับการแบงปนผลกําไรมาในรูปแบบเงินปนผลตอไป (อยางไรก็ดี 

ผูเขียนเห็นวาไมควรใชตัวแปรกําไรนี้เพียงตัวเดียวในการวิเคราะหสถานะทางการเงินของบริษัท) สําหรับในตอนนี้จะ 

ใหเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีวิเคราะหกําไรของบริษัทจดทะเบียน 

หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลกําไรของบริษัทจดทะเบียน 

องคประกอบของการวิเคราะหขอมูลกําไรของบริษัทจดทะเบียนประกอบไปดวยตัวแปรหลัก 3 รายการ ไดแก  

การเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อัตรากําไร (Profit Margin) และอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

(Profitability Ratios) เราอาจกลาวไดวา... อัตราการเติบโตของยอดขายและอัตรากําไรจะเปนตัวกําหนดยอดเงินกําไร 

ที่รายงานในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน สวนตัวแปรที่เหลือจะชวยช้ีคุณภาพของกําไรที่อยูเบื้องหลังยอดเงินกําไรนั้น 

การวิเคราะหการเติบโตของยอดขายและอัตรากําไร 

เราสามารถเร่ิมตนจากสมการกําไร ซึ่งมาจาก… 

  

  

บริษัทที่จะมีกําไรมาก อาจมาจากการมียอดขายมาก ซึ่งสงผลมาจากการมีอัตราการเติบโตของยอดขายท่ีดี  

และ/หรือ การมีอัตรากําไรท่ีสูง (ซึ่งแสดงวามีอัตราตนทุนและคาใชจายท่ีตํ่า) จากหลักการดังกลาวนี้ นักลงทุนจึงตอง

กําไร  =  ยอดขาย x อัตรากําไร 
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วิเคราะหใหดีวาบริษัทที่ขายของไดเกง แมวาจะทําใหมีโอกาสไดกําไรสูง ตองดูประกอบไปดวยวา ควบคุมคาใชจายไดดี

ดวยหรือไม ซึ่งเบื้องหลังของตัวเลขท้ังยอดขายและคาใชจาย จึงจําเปนตองดูวา... ฝายการจัดการหรือผูบริหารของบริษัท 

มีฝมือในทั้ง 2 เร่ืองนี้ ไดดีเพียงใด (Good Management) 

 นักลงทุนบางคนสนใจที่จะดูกําไรตอหุน (EPS) แทนการดูกําไรที่เปนตัวเงินก็ขอใหสังเกตวาการที่บริษัทจะมี EPS 

สูงขึ้น นอกจากจะขึ้นอยูกับยอดขายและอัตรากําไรแลว ยังตองเพิ่มดวยวาจํานวนหุนของบริษัทลดลงดวยหรือไม เพราะ

บางบริษัทที่มีการซ้ือหุนคืน (Stock Repurchase) ทําใหจํานวนหุนคงเหลือมีนอยลง ทําให EPS มีคาสูงขึ้น ซึ่งการซ้ือหุน

คืน โดยปกติก็ไมมีอะไรนาหวง ถาบริษัทมีกําไรคงเหลือมาก และไมไดเดือดรอนที่จะนําไปใชหมุนเวียนหรือลงทุนแลว  

ก็สามารถนํามาซ้ือหุนคืนได 

• การวิเคราะหการเจริญเติบโตของยอดขายในอดีต (Sales Growth History)  
 

บริษัทจดทะเบียนที่นาสนใจควรมีอัตราการเติบโตของยอดขายในอดีตมาโดยตลอด สามารถแขงขันดาน

ยอดขายไมวาจะผานวัฏจักรเศรษฐกิจรุงเรืองหรือตกตํ่า โดยท่ัวไปบริษัทที่นาสนใจมากๆ จะมีคาเฉล่ียของอัตราการ

เจริญเติบโตของยอดขาย 3 ป ยอนหลังสูงสุดถึง 15% ตอป อยางไรก็ตามนักลงทุนประเภท Value Investors จะสนใจ

บริษัทที่มีการเติบโตของยอดขายไมสูงมากนัก (เชน 5% ตอป) ก็ได ในขณะท่ีกลุม Growth Investors จะสนใจบริษัทที่มี

อัตราการเติบโตของยอดขายที่สูงกวานั้น 
 

• การวิเคราะหอัตรากําไรขั้นตน (gross margin) 
 

อัตรากําไรขั้นตนคํานวณมาจาก กําไรขั้นตน / ยอดขาย ซึ่งมาจาก… 

   
  

 

 

เราจะเห็นไดวาองคประกอบที่ทําใหบริษัทจดทะเบียนมีอัตรากําไรขั้นตนที่ดี จะมาจากการพิจารณาวา 

บริษัทมีจํานวนหนวยท่ีขายไดมาก และ/หรือ ราคาขายตอหนวยที่สูง และ/หรือ ตนทุนขายตอหนวยที่ตํ่า การพิจารณา

บริษัทจดทะเบียนที่นาสนใจตองนําขอมูลเหลานี้ในอดีตหลายปมาเปรียบเทียบ ทั้งขอมูลของบริษัทนั้นและบริษัทจด

ทะเบียนที่เปนคูแขง บริษัทที่มีขอมูลกําไรขั้นตนที่ดี จะสงผลใหอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Margin) และ

อัตรากําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ดีตามไปดวย 

อัตรากําไรขั้นตน = (ยอดขาย - ตนทุนขาย) / ยอดขาย 
 = (ราคาขายตอหนวย – ตนทุนขายตอหนวย) x ปริมาณหนวยที่ขาย / ยอดขาย 
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• การวิเคราะหอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating margin) 
 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน คํานวณมาจาก  
  

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนที่จะมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดี จะมีอัตรากําไรขึ้นตนที่ดีและตองควบคุมคาใชจาย 

ในการขายและบริหารใหตํ่า คาใชจายในการขายและบริหารจะประกอบไปดวยคาใชจายดานการตลาด และคาใชจาย 

ในการดําเนินงานอื่นๆ บางกรณีก็มีคาเส่ือมราคา ซึ่งอาจอยูที่นี่และอยูที่ตนทุนขายดวย  
 

อยางไรก็ดี จะไมรวมคาใชจายดอกเบี้ยจายและภาษี ทําใหกําไรจากการดําเนินงาน ถูกเรียกวากําไรกอนดอกเบี้ย

และภาษี (Earnings before interests and taxes, EBIT) 
 

• การวิเคราะหอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
 

อัตรากําไรสุทธิ คํานวณมาจาก 
 

 

 

 

 
 

กําไรสุทธิเปนบรรทัดสุดทายที่เราจะเห็นไดจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิจะมากไดมาจากการดูยอนไป

จากผลงานที่เปนกําไรขั้นตน และกําไรจากการดําเนินงาน แตตองเพิ่มการดูแลเร่ืองดอกเบี้ยจาย ซึ่งเปนตนทุนทางการเงิน

ที่มาจากสภาพภาระหน้ีสินของบริษัท ซึ่งถาสูงมากไป จะทําใหภาระดอกเบ้ียจายสูง สงผลใหกําไรสุทธิเหลือนอย 
 

โดยทั่วไปนักวิเคราะหหลักทรัพยจะใหความสําคัญกับ “อัตรากําไรจากการดําเนินงาน” (Operating Margins) 

มากที่สุด เพราะเปนกําไรที่สะทอนจากการดําเนินงานในทุกๆ ดาน ต้ังแตรายไดจากการขาย ตนทุนขายและคาใชจาย 

ในการดําเนินงาน ถาองคประกอบทั้ง 3 ดี ก็จะสงผลดีตอกําไรจากการดําเนินงาน ทําใหเรามีความม่ันใจในผลประกอบการ

ของบริษัทจดทะเบียนนั้นมากขึ้น 
 

อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน =  กําไรจากการดาํเนินงาน / ยอดขาย 
 =  (ยอดขาย – ตนทุนขาย – คาใชจายขายและบริหาร) / ยอดขาย 
 =  (กําไรขั้นตน – คาใชจายขายและบริหาร) / ยอดขาย 

อัตรากําไรสุทธิ =  กําไรสุทธิ / ยอดขาย 
 =  (กําไรจากการดําเนินงาน – ดอกเบ้ียจาย – ภาษี) / ยอดขาย 
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การวิเคราะหอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

  

ในการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร ส่ิงที่นักลงทุนในหลักทรัพยจะตองวิเคราะห ไดแก ROE, Implied 

growth, ROA และ Equity multiplier 
 

• ROE (Return on equity) 
 

ROE คํานวณมาจาก 
 
 

  

 

 

สวนของผูถือหุนเปรียบเสมือนเงินลงทุนที่ผูถือหุนลงไปในบริษัท (แมวาจะรวมกําไรสะสมแตเปรียบเสมือน

เปนเงินทุนภายในของกิจการที่มีผูถือหุนเปนเจาของ) คาของ ROE อธิบายวาเงิน 1 บาทของผูถือหุน บริษัทนําไปบริหาร

และสรางกําไรที่เปนผลการดําเนินงานไดก่ีบาท ย่ิง ROE มาก ก็จะสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรที่ดี ทําใหเพิ่ม

โอกาสที่ผูถือหุนจะไดเงินปนผลสูงตามไปดวย เม่ือรูดังนี้แลวนักลงทุน (ซึ่งเปนผูถือหุนดวย) ก็ไมควรจะหลงไหลไดปล้ืมกับ

ตัวเลขกําไรที่เปนตัวเงินเพียงอยางเดียว แตควรตรวจสอบ ROE ดวย นักลงทุนมืออาชีพอาจใชขอมูล ROE มาเปน

เคร่ืองมือในการคัดกรองหุนกอนทําการวิเคราะหในเชิงลึกตอไป เชน จะเลือกดูเฉพาะหุน ที่มี ROE มากกวา 15% ตอป 

เปนตน 
 

• Implied growth 
 

บริษัทที่มีกําไรดีมี ROE สูง ถูกคาดหมายวานาจะมีโอกาสจายเงินปนผลไดดี อยางไรก็ตามการจายเงินปน

ผลมากๆ เปนเร่ืองที่มีแตดานดีหรือไม เร่ืองนี้เหมือนเหรียญที่มี 2 ดาน เพราะมีอีกหลักการหนึ่งถาบริษัทจายปนผลมาก

เกินไปทําใหมีกําไรคงเหลือสะสมนอยลง ทําใหอาจมีเงินทุนใชขยายตัวใหเติบโตไดนอยลงในอนาคต เราอาจคาดการณ

การเติบโตนี้ โดยการคํานวณไดดังตอไปนี้ 

  

 

 

แลวถาเปนอยางนี้เราจะเลือกอยางไรดี เงินปนผลก็ตองการ การเติบโตในอนาคตของกิจการก็อยากเห็น

เพราะนาจะไปสงผลดีราคาหุนในอนาคต ผูเขียนคิดวาตองใชปจจัยอื่นๆ มาวิเคราะหประกอบ เชน สไตลของนักลงทุนและ 

วัฏจักรชีวิตของธุรกิจและเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน นักลงทุนสไตล Value Investor จะชอบบริษัทจดทะเบียนที่มีความม่ังคง  

วัฏจักรชีวิตของธุรกิจ อาจอยูในชวงเติบโตเต็มที่ ลูกคารูจักและนิยมในสินคาอยางไมมีเส่ือมคลาย ฐานะการเงินและ 

ผลดําเนินงานมีความม่ังคงไมวาเศรษฐกิจจะรุงเรืองหรือตกตํ่าและบริษัทก็ไมตองใชเงินไปลงทุนขยายกิจการมากแลว 

ดังนั้น นักลงทุนกลุมนี้ก็จะสนใจหุนที่ ROE ดี และจายเงินปนผลสูง (หรือ Implied Growth ตํ่า)  

ROE = กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน 

Implied growth   = (กําไรสุทธิ – เงินปนผลจาย) / สวนของผูถือหุน 
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ในขณะท่ีนักลงทุนกลุม Growth Investor สนใจ บริษัทที่อยูในวัฏจักรการเติบโต แมจะคนหาหุนที่มี ROE ดี 

แตก็ยอมท่ีจะรับเงินปนผลที่นอยกวา เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทใชเงินทุนขยายกิจการโดยหวังวา ถาทําไดสําเร็จจะทําให

ราคาหุนในอนาคตสูงขึ้น ทําใหตนเองมีโอกาสไดกําไรสวนเกิน อยางไรก็ดีตองวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 

ในธุรกิจ และ ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะมีโอกาสดีมากๆในกรณีที่เปนชวงของเศรษฐกิจรุงเรือง 
 

• ROA (Return on Asset) 
 

นักลงทุนที่คอยดูวา ROE ของบริษัทจดทะเบียนมีระดับที่สูงหรือไม ตองรูจักวิธีวิเคราะหหาสาเหตุวา ROE 

สูงหรือตํ่ามาจากอะไร ซึ่งอาจวิเคราะหไดดังนี้ 
 

   
 

 

 

 

 

 

ROE จะมีคาสูงไดตองมี ROA สูง และ/หรือ Equity multiplier สูง ในดานของ ROA อธิบายอัตราสวนนี้ได

วา เงินที่ใชลงทุนในสินทรัพย 1 บาท สรางกําไรสุทธิไดก่ีบาท ย่ิงมีคาสูง ก็ย่ิงสะทอนประสิทธิภาพของสินทรัพยในการสราง

กําไรไดดี และถาลองเจาะลึกเขาไปอีก จะพบวา… 
 

  

 

 

 

 

ROA จะสูงไดมาจากกิจการมีอัตรากําไร (Margin) สูง และ/หรือ ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยใหเกิด

รายได (Asset Turnover) ไดสูงดวย ซึ่งตองยอนไปดูวา บริษัทมีดีที่ตรงไหน หรือมีปญหาที่ตรงไหน เพราะทุกรายการสงผล

ตอ ROE ในที่สุด 
 

• Equity Multiplier 
 

จากสูตรของ ROE ขางตน เราคงยินดีที่จะเห็นคา Equity Multiplier สูงๆ เพื่อใหคา ROE สูง คาของ Equity 

Multiplier จะไดสูง สวนของผูถือหุนควรมีคาไมมาก เม่ือเทียบกับสินทรัพย ซึ่งหมายความวาบริษัทที่ชาญฉลาด มักจะใช

เงินทุนจากการกอหน้ีเพิ่มในอัตราท่ีมากกวาใชเงินทุนจากผูถือหุน เรียกไดวาเอาเงินจากชาวบานขางนอกมาบริหารธุรกิจ

ใหเกิดกําไร ซึ่งผูถือหุนก็จะชอบ เพราะจํานวนหุนไมตองเพิ่มจากการเพิ่มทุน เวลานํากําไรมาจายปนผลก็ไดเต็มๆ ไมตอง

แบงใหผูถือหุนใหมๆ  
 

ROE = กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน 
 = (กําไรสุทธิ / สินทรัพย) x (สินทรัพย / สวนของผูถือหุน) 
 = ROA x Equity Multiplier 

ROA = กําไรสุทธิ / สินทรัพย 
= (กําไรสุทธิ / ยอดขาย) x (ยอดขาย / สินทรัพย) 
= Net Profit Margin x Asset Turnover 
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หุนสามญั 

อยางไรก็ดี บริษัทจดทะเบียนที่มุงเนนทําแบบนี้โดยเล็งผลเลิศดานกําไรมากไป ก็อาจเกิดความเส่ียงเก่ียวกับ

ภาระหนี้สินทั้งเงินตน และดอกเบี้ยที่จะเพ่ิมขึ้น และถาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีคาด ROE แทนที่จะเพิ่ม ก็จะ

กลับมาลดลง และราคาหุนที่คาดวาจะขึ้น ก็จะเปนไปในทางตรงกันขาม จึงขอเตือนนักลงทุนที่จะตองหม่ันคอยติดตามดู

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทุกดานดวย ไมควรดูตัวแปรทางการเงินตัวใดตัวหน่ึง (เชน ROE) เทานั้น 

 

 ****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


