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ตอนที่ 10

Screening #4 : อัตราก่าไรคุ้มค่า สม่่าเสมอ
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Basic Screening Criteria
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ภูมิคุ้มกัน

1. คัดออก
ที่ไม่ต้องการ/ยาก

2. หนี้สิน
ไม่มากเกินไป

คุณภาพ

4. อัตราก่าไร
คุ้มค่า/สม่่าเสมอ

3. รายได้
เติบโตด/ีสม่่าเสมอ

ราคา

5. ราคา
ไม่แพงเกินไป
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แนวคิด
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ขายเก่ง อาจไม่ได้แปลว่าจะไปรอด
เพราะในท้ายที่สุด ธุรกิจก็ต้องการก่าไร

ก่าไรนั้นต้อง “ยั่งยืน” ทนต่อความเส่ียงได้
และ “คุ้มค่า” มากพอเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
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ปัจจัยพิจารณา #1 : อัตราก่าไรสุทธิ (NPM)
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อัตราก่าไรสุทธิ
Net Profit Margin : NPM

ความหมาย กิจการมีก าไรสุทธิเท่าไร เมื่อเทียบกับยอดขาย 100 บาท

ค่าที่เหมาะสม ไมค่วรต่ ากว่า 3-5% เพื่อให้เพียงพอต่อการรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
อาทิ ยอดขายที่ต่ าลง การลดราคาสินค้า ต้นทุนขายที่เพ่ิมขึ้น
ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ หากต่ าเกินไปอาจท าให้ขาดทุนได้

อัตราก่าไรสุทธิ (NPM) = 
ก่าไรสุทธิ

รายได้รวม
x 100
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ปัจจัยพิจารณา #2 : อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
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อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity : ROE

ความหมาย กิจการมีก าไรสุทธิเท่าไร เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

ค่าที่เหมาะสม ไมค่วรต่ ากว่า 15% เพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนที่เพียงพอ 
ในการชดเชยความเสี่ยงจากการท าธุรกิจ (ผ่านการลงทุนในหุ้น)
เพราะหากเราท าธุรกิจเอง แล้วได้ผลตอบแทนต่ าๆ เราก็คงจะไม่ท า

ROE   = 
ก่าไรสุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
x 100
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ข้ันที่ 1 เข้าไปที่ www.set.or.th > พิมพ์ชื่อหุ้นในช่อง Get Quote
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พิมพ์ชื่อหุ้น
แล้วกด Enter

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

http://www.set.or.th/
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ข้ันที่ 2 คลิ๊กที่งบการเงิน/ผลประกอบการ
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คลิ๊กที่นี่
(งบการเงิน/ผลประกอบการ)

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้ันที่ 3 เก็บข้อมูล “อัตราก่าไรสุทธิ” และ “ROE”
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ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้ันที่ 4 ประเมินผล
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ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตัวอย่าง #2 ADVANC
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ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตัวอย่าง #3 JUBILE
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ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้อควรทราบ
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หุ้นที่น่ามายกตัวอย่าง
สุ่มเลือกขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการศึกษาเท่านั้น

ไม่ได้เป็นการชี้น่าอะไรทั้งสิ้น


