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ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวลาเราเข้าสูโ่ ลกการลงทุน จําเป็ นทีต่ อ้ งเรียนรูศ้ พั ท์เทคนิคตางๆ ของเผ่าการลงทุนบ้างจะได้รสู้ กึ ไม่เคอะเขิน
และมีความมันใจมากขึ
่
น้ ในการลงทุน วันนี้ผมมีศพั ท์อยู่ตวั หนึ่งที่อยากให้ทุกคนรูจ้ กั คือ “ROE” หรือ “Return on
Equity” หรือเรียกว่า “อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น”
สําหรับผมให้อตั ราส่วนนี้เป็ นอันดับ 1 ในดวงใจเวลาเริม่ ต้นวิเคราะห์หุ้นของบริษทั จดทะเบียน อัตราส่วนนี้
คํานวณได้โดยใช้สตู ร ROE = (กําไรสุทธิ ของกิ จการ / ส่วนของผู้ถือหุ้น) × 100 ซึง่ อัตราส่วนนี้จะอธิบายว่า เงิน 100
บาทของผูถ้ อื หุน้ กิจการนําไปสร้างผลตอบแทนเป็ นกําไรได้กบ่ี าท ซึง่ โดยทัวไปยิ
่ ง่ สร้างกําไรได้มากก็ยงิ่ ดี ถือว่ายิง่ คุม้
กับเงิน100 บาทของเรา
หลักการลงทุนจะสอนว่า เมื่อเราจ่ายเงินซื้อหุน้ มาไม่ว่าจะได้มาจากราคาตลาดเท่าไรก็ตาม เราจะมีส่วนร่วม
เป็ นเจ้าของกิจการผ่านมูลค่าเงินส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ซึง่ มาจากสินทรัพย์ – หนี้สนิ ส่วนต่างทีค่ งเหลือ คือ ส่วนทีเ่ ป็ นของ
เจ้าของ) เงินในส่วนนี้มที งั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชําระตามราคาพาร์ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ และกําไรสะสม ซึง่ ทัง้
3 ส่วนหลักนี้ เมือ่ เราถือหุน้ ก็ถอื ว่าเราเป็ นเจ้าของ
โดยหลักถ้าเราอยากให้ ROE มีค่ามากและเพิม่ ขึน้ มี 2 ทาง คือ ทําให้ตวั เศษ (กําไรสุทธิของกิจการ) เพิม่ ขึน้
มากๆ และเร็วกว่าการเพิม่ ขึน้ ของตัวส่วน (การเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ) การเพิม่ ขึน้ ของตัวส่วน ถ้าเพิม่ จากกําไร
สะสม ซึ่งมาจากกําไรของกิจการหลังหักเงินปนั ผลจ่ายแล้ว ถือว่ามาจากฝี มอื การดํา เนินงาน แต่ถ้ามาจากทุนจด
ทะเบียนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็ทําได้ แต่ต้องเอาเงินนี้ไปทําประโยชน์ สร้างกําไรให้เพิม่ เร็วกว่าก็แล้วกัน อย่างไรก็
แล้วแต่ เราอยากเอาบริษทั ที่ ROE มีค่าสูงและมีแนวโน้มเพิม่ มากๆ เพราะนักลงทุนจะได้มนใจว่
ั ่ าบริษทั นัน้ เก่งในการ
บริหารเงินทุนของเราไปสร้างกําไร
เรายังเจาะลึก ROE ได้อกี ว่า ค่าทีส่ งู ทีเ่ ราอยากได้ มีสาเหตุมาจากอะไร หรือการทีบ่ ริษทั บางบริษทั มี ROE
ตํ่าเป็ นเพราะอะไร ผมจะขอขยายสูตรการคํานวณ ROE ออกมาดังนี้
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บริษทั ทีจ่ ะมี ROE สูง ควรมีค่า ,  และ  สูงด้วย เพราะเป็ นผลคูณกันอยู่ ในองค์ประกอบที่  คือ
Net profit Margin หรือ อัตรากําไรสุทธิ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารการขาย ควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อสร้าง
กําไรว่าทําได้ไหม โดยดูว่ายอดขาย 100 บาท สร้างเป็ นกําไรได้กบ่ี าท ซึ่งยิง่ มากยิง่ ดี ส่วนองค์ประกอบที่  Asset
Turnover หรือ อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ อธิบายว่า สินทรัพย์ 100 บาท สร้างยอดขายได้กบ่ี าท
ซึ่งเราย่อมอยากเห็นมากๆ โดย  กับ  นี้ ช่วยให้เราดูประสิทธิภาพของกิจการได้ลกึ ขึน้ เช่น บางบริษทั ทํากําไร
แบบ Margin (เทียบกับยอดขาย) ได้ดี แต่ยงั ใช้สนิ ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ และสุดท้ายองค์ประกอบ 
บริษทั ทีจ่ ะมี ROE สูง ควรมีค่า Equity Multiplier สูงด้วย ค่านี้แสดงความคุม้ ค่าว่าในเงินทีล่ งทุนในสินทรัพย์ทงั ้ หมด
มาจากเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นกี่บาท หลักคณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าเราอยากได้ค่า 3 นี้มาก ต้องทําให้ตวั ส่วนมีค่า
น้ อยๆซึ่งก็คือ บริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์โดยอาศัยเงินจากหนี้สนิ (กู้ยมื ) มาก และใช้เงินจากผู้ถือหุ้นน้ อย คือ ไม่
รบกวนผูถ้ อื หุน้ มาก และนําสินทรัพย์ไปสร้างรายได้และกําไรได้ดจี ะถือว่าเก่ง แต่กต็ อ้ งระวังด้วย เพราะยิง่ กูม้ าก แม้จะ
ดีต่อค่า ROE แต่ภาระหนี้สนิ และดอกเบีย้ จ่ายก็จะสูง จนทําให้ความเสีย่ งทางการเงินของกิจการสูงขึน้ ด้วย
การรูค้ ่า ROE อาจใช้เป็ นจุดแรกในการเรียนรูท้ จ่ี ะคัดกรองหุน้ ของบริษทั ทีน่ ่ าสนใจ อย่างไรก็ดี ต้องศึกษา
ั
ปจจัยพืน้ ฐานในประเด็นอื่นๆ ประกอบด้วย จะได้ตดั สินใจลงทุนได้อย่างมันใจ
่ แต่กอ็ ย่ามัวแต่ศกึ ษาจนไม่กล้าลงทุนนะ
ครับ เดีย๋ วจะโดนล้อว่านี่แหละต้นฉบับของ “รู้อะไร ไม่สู้ อย่ารู้เยอะ” อิอิ
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