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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศกึษาจากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน หมาย

เหตุประกอบงบการเงินและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ศกึษาเฉพาะ กิจการท่ีรายงานงบการเงินต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2559 ถึง ปี 

พ.ศ. 2561 และมีก าไรสุทธิส าหรับงวด วิเคราะห์ข้อมูลโดยทางสถิติซึ่งผู้ศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล 1. สถิติเชิงพรรณนาค่าร้อยละของข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่าง 2. เคร่ืองมือทางการเงิน ได้แก่ 1. อัตราผลตอนแทนจากการลงทุน 2. อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย์ 3. อัตราก าไรขั้นตน้ 4. อัตราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น 5. อัตราส่วนหนี้สนิตอ่สินทรัพย์  

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีโครงสร้างเงินทุนท่ีดี

ขึน้ นั่นคือ สัดส่วนของหนี้สนิและส่วนของเจ้าของ ท่ีท าให้กิจการมีมูลค่าสูงสุด (ต้นทุนน้อยท่ีสุด) หรือมี

ความม่ังค่ังสูงสุด ส่วนดา้นโครงสร้างหนี้เม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวม หมวดธนาคารในกลุ่มธุรกิจการเงิน

มีประสิทธิภาพเท่าเดิม แตห่มวดเงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดประกันภัยและประกันชีวิตการบริหาร

การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ ส าหรับประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน พบว่า กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท้ัง 3 หมวด มีความสามารถน าสินทรัพย์ท่ีมีไปใช้ประโยชน์ในด าเนินการ

ของกิจการและมีผลการด าเนนิงานท่ีเพ่ิมขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสรุปได้ว่าการปิดลดสาขาของ
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ธนาคารซึ่งเป็นท่ีสนใจและกังวลใจของนักลงทุนส าหรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน นั้น 

ไม่ใช่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพของนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน แต่เป็นการ เข้ามาของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดใหม่ 

 

ค าส าคัญ: คุณภาพก าไร; กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน; ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

 

Abstract  
The purpose of this research was to study the profit quality of the financial business group 

in the Stock Exchange of Thailand. By studying from the auditor's report, financial statements, 

notes to financial statements and related documents of the financial business industry group listed 

on the stock exchange study only the business that reports financial statements for 3 consecutive 

years from 2016 to 2018 and has net profit for the period. The study data were analyzed by 

statistical software packages for Social Science Research in the process. Descriptive statistics, 

percentage of sample data 1. Descriptive statistics, percentage of sample data 2. Financial tools 1. 

The ratio of operational efficiency are Return on Assets, Total Assets Turnover and Gross Profit 

Margin 2. The ratio of financial policy ratio are Debt-to-Equity Ratio and Debt-to-Asset Ratio. 

Research results found that the financial business group in the Stock Exchange of Thailand 

has improved capital structure as for the debt structure when compared to the total assets the 

banks in the financial business group were as effective as before. But finance and securities 

Insurance and life insurance category, financial management has increased efficiency.  For 

operational efficiency, it was found that financial business groups in the Stock Exchange of 

Thailand, all 3 categories have the ability to use the assets to be used in the operations of the 

business and have increased performance more efficiently. Therefore, it can be concluded that the 

closing of bank branches which are of interest and concern for investors for investment in the 

financial business industry. Not due to the lack of effectiveness of financial and operational policies. 

But is the entry of new innovations and technologies. 

 

Keywords: Earning Profit; Financial Business Industry Group; The stock exchange of Thailand 
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บทน า  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานผลการด าเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียน 

(บจ.) งวดคร่ึงแรกปี 2561 สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ออกมา โดยไม่รวมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) ปรากฏว่า หุ้นเกือบ 600 บริษัท มีก าไรสุทธิรวมกันกว่า 5.51 แสนล้านบาท ตัวเลข

ก าไรท่ีว่านี้ หากน าไปเทียบกับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 เท่ากับว่าเพ่ิมขึ้นกว่า ร้อยละ 7.61 ก าไรท่ี

ออกมานี้ไม่ถอืว่าเป็น surprise อะไรมากเพราะก่อนหนา้นี้บรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต่างได้คาดกัน

ว่า ในปี 2561 บจ.จะมีก าไรอยู่ประมาณ 1.1 ล้านลา้นบาท ดังนัน้ ก าไรในงวดคร่ึงปีแรกกว่า 5.51 แสน

ล้านบาท จึงเท่ากับ ร้อยละ 50 ของการประมาณการก าไรสุทธิท้ังปี 2561 และยังพบอีกว่า มียอดขาย

รวมกันทุกบริษัท คิดเป็นเงิ นกว่า 5,884,081 ล้านบาท เ พ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.01 และมีก าไรขั้นต้ น 

1,382,837 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 10.58 กลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้าง ท่ีมีก าไรสุทธิโดดเด่นกลุ่มแรก 

ค าตอบคือ “ราคาน้ ามัน” เช่น หมวดพลังงาน และสาธารณูปโภค และหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

กลุ่มตอ่มา คือ กลุ่มบริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจในกลุ่ม Well-being ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพการ

แข่งขันสูง และยังรวมหุ้นในหมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ หมวดขนส่งและโลจิ

สตกิส์ และกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเติบโตตามการขยายสินเชื่อ 

นั่นคือ หมวดธนาคาร และหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ และจากการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงิน 

ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานผลการด าเนนิงาน ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 

งวดคร่ึงแรกปี 2561 พบว่า  กลุ่มธุรกิจการเงินมีผลการด าเนินงาน ติดใน 10 อันดับ ของกลุ่ ม

อุตสาหกรรมท้ังหมด แยกได้ดังนี้  

อันดับ 4 คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ SCB ไทยพาณิชย์นั้น มีก าไรสุทธิ 

22,475.65 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5.66 เม่ือเทียบกับคร่ึงปีแรก 2560 ไทยพาณิชย์ อยู่ในระหว่างการ

ท าโครงการ SCB Transformation ท่ีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของธนาคารในด้าน

ตา่ง ๆ และรองรับกับการแข่งขัน รวมถึงธุรกรรมการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไปและนั่นท าให้ มีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย ในการขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล 

อันดับ 5 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ KBANK กสิกรไทย มีอัตราก าไรสุทธิจ านวน 

21,682.46 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 13.18 ก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากการรายได้ดอกเบ้ียจากการปล่อย

สินเชื่อเพ่ิมขึน้ และรายได้จากค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมจากการขายประกันให้กับ  บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ส่วนการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง จากหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได้ลดลง โดยมี NPL เพียง ร้อยละ 3.29 จากสินเชื่อรวม 

อันดับ 6 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ BBL มีก าไรสุทธิ 18,198.91 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 11.30 แบงก์กรุงเทพ หรือท่ีเรียกกันว่า “บัวหลวง” มีก าไรเพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย ตามการเติบโต

ของสินเชื่อท่ีคร่ึงปีแรกขยายตัวกว่า ร้อยละ 3.1 และรายได้จากค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจาก
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การขายประกัน แบงก์กรุงเทพ เพ่ิงจะเป็นพันธมิตรกับ “เอไอเอ” เม่ือปลายปี 2560 เอไอเอ เป็นบริษัท

ประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ มีสว่นแบ่งการตลาดมากสุด เข้ามาเป็นพันธมิตรกับแบงก์กรุงเทพ ด้วยการน า

สินค้าด้านการประกันชีวิตเข้ามาขายยังสาขาตา่ง ๆ ของธนาคาร ความร่วมมือกันคร้ังนี้ เร่ิมเม่ือต้นปี 

2561 โดยเอไอ เอสามารรถขายสินค้าประกันชีวิต ได้มากขึ้ น และแบง ก์ กรุง เทพ มีรายได้จาก

ค่าธรรมเนยีม จากการขายประกันเพ่ิมขึน้อย่างมากเช่นกัน 

และอันดับ 10 ธนาคารกรุงไทย จ ากัน (มหาชน) หรือ KTB มีก าไรสุทธิจ านวน 14,498.16 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 23.24 ก าไรของกรุงไทยท่ีเพ่ิมขึ้นมา จากการตั้งส ารองหนี้ปรับลดลง หลังจาก

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 ได้ตั้งส ารองหนี้กับลูกค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ท าให้ก าไรปรับลดลง

ค่อนข้างมาก มีการคาดการณ์จากผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ดว้ย โดยประมาณการว่า ผลประกอบการ

ของหุ้นตา่งๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ช่วงคร่ึงปีหลัง 2561 จะออกมาดีกว่าคร่ึงปีแรก (ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2561) 

ผู้วิจัยสนใจท าวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) เนื่องจาก ปัจจุบันอุตสาหกรรมบริการทางการเงินจะได้รับผลกระทบมากในยุคแห่งเทคโนโลยี 

และการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้นและยังมีธุรกิจ startup เข้ามามีผลกระทบต่อการบริการทางการเงิน 

รวมท้ังการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล การท างานด้วย หุ่นยนต์  หรือ ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 

Intelligence หรือ AI) และยังมีข้อมูลท่ีมีผลกระทบกับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

หมวดธนาคาร ด้านการปิดสาขาและลดพนักงาน ซึ่งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปี 

2561 จ านวนสาขาธนาคารพาณิชย์อยู่ท่ี 6,734 แห่ง โดยธนาคารท่ีสาขาลดลงมากท่ีสุด ได้แก่ ไทย

พาณิชย์ ลดลง 54 แห่ง เหลอื 1,107 สาขา รองลงมา กสิกรไทย ลดลง 42 แห่ง เหลือ 987 แห่ง ทหาร

ไทยลดลง 16 แห่ง เหลือ 416 แห่ง และธนชาติ ลดลง 9 แห่ง เหลือ 515 แห่ง สรุปในปีนี้ธนาคาร

พาณิชย์ได้ปิดสาขาลงไปแล้วอย่างน้อย 121 แห่ง นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้ จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคลและผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวม

ธุรกรรมช่องทางสาขาของไทยพาณิชย์ลดลงกว่า ร้อยละ 20 จากปกติมีธุรกรรม 13 ล้านรายการ/เดือน 

เหลอืประมาณ 10 ล้านรายการ ส่วนหนึ่งมาจากจ านวนสาขาท่ีลดลง แต่หากไม่นับสาขาท่ีหายไป 

ธุรกรรมในภาพรวมยังลดลงถึงร้อยละ 16-17 ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีสูงมาก ท้ังนี้ ในปี 2562 ถ้ายังเห็นจ านวน

ธุรกรรมลดลงประมาณร้อยละ 10-15 จะเห็นการลดสาขาลง 100-125 แห่ง โดยปี 2561 ปิดสาขาไป

แล้ว 140 แห่ง เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปท าธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้น จากการ

ยกเลิกค่าธรรมเนยีมช่องทางดิจิทัล นอกจากนี ้ในปีหนา้มีแผนปรับปรุงการให้บริการสาขา แบ่งรูปแบบ

ชัดเจนส าหรับ 3 กลุ่ม ได้แก่ สาขาเวลธ์ 100 แห่ง สาขาเอสเอ็มอี 250 แห่ง และส่วนท่ีเหลือเป็นสาขา

รายย่อย เปลี่ยนจากเดิมท่ีให้บริการแบบครบวงจร (one size fits all) “ธนาคารไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาลด

สาขา ทุกอย่างเกิดจากพฤติกรรมลูกค้าท่ีเปลี่ยนไป ส่วนเป้าหมายจะเหลือ 400 สาขาในปี 2564 
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หรือไม่ ยังไม่รู้อนาคต โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงโจทย์แรกท่ีตั้งไว้เพ่ือให้รู้ว่าเราจะเดินไปในทิศทาง

ไหน” นายสารัชต์ กล่าว นายสารัชต์ ระบุเพ่ิมเตมิว่า จากการปิดสาขาไป 140 แห่ง สามารถยกระดับ

พนักงานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินได้ 2,000 คน ถือเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินมี

อนาคตท่ีดกีว่า อีกท้ังแม้ปีนี้เป็นปีท่ีลดสาขามากท่ีสุด แต่เป็นปีท่ีสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากท่ีสุด 

โดยลูกค้ารายย่อยเพ่ิมขึน้จาก 14 ล้านคน เป็น 16 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากลยุทธ์การปรับลด

สาขาให้เหมาะสม บวกกับการพัฒนาเทคโนโลยี และการใช้ดาต้าเข้ามาเส ริมทัพ ช่วยให้บริการได้

ครอบคลุมท้ังผู้สูงอายุท่ีต้องการไปสาขา และคนรุ่นใหม่บนดจิิทัล ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มและธนาคาร

ลดตน้ทุนได้ เป็นการวิน-วิน ทุกฝ่าย (www.posttoday.com/finance-stock / news / 574843.) 

จากข้อมูลข้างตน้ท้ังการด าเนนิงานท่ีดขีึน้และการปิดลดสาขาของธนาคารซึ่งเป็นท่ีสนใจและ

กังวลใจของนักลงทุนส าหรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อาจเกิดการลังเลไม่ม่ันใจท่ี

จะลงทุนในกลุ่มนี้ สิ่งท่ีจะวัดได้ว่ากลุ่มธุรกิจนี้น่าลงทุนได้มากน้อยเพียงใด นักลงทุนต้องใช้เคร่ืองมือใน 

การวิเคราะห์งบการเงินมาเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจลงทุนทางธุรกิจและในปัจจุบันก็มีเคร่ืองมือในการวัด

มูลค่าของข้อมูลในงบการเงินมากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่างบการเงินนั้นเชื่อถือได้มากน้อย

เพียงใด เนื่องจากบางคร้ังฝ่ายบริหารอาจจะน าวิธีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีมาใช้ เพ่ือให้งบการเงิน

ของกิจการออกมาในระดับตัวเลขท่ีต้องการ เทคนคิหนึ่งท่ีนิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ก็คือ 

การวิเคราะห์คุณภาพก าไร  

 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจมุ่งศกึษาถึงการวิเคราะห์คุณภาพก าไร เพ่ือให้ทราบถึงผลท่ีได้รับจากการ

วิเคราะห์คุณภาพก าไรท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน  และยัง

สร้างความม่ันใจในการลงทุนให้กับนักลงทุน ลูกค้า และเจ้าหนี้ของกิจการ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศกึษาถึงคุณภาพก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
คุณภาพก าไรอาจวัดจากความมีเสถียรภาพโดยรวมของก าไรท่ีเกิดขึ้นนั้น คือก าไรท่ีมีคุณภาพ

จะสะท้อนให้เห็นในแง่ของก าไรท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เนื่องเป็นเวลายาวนาน ในขณะท่ีผู้ วิเคราะห์บางคนมอง

ว่าคุณภาพก าไรในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างก าไรกับผลตอบแทนของตลาด (Market returns) ภายใต้

แนวคิดนีย่ิ้งก าไรมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของตลาดไปในทางเดียวกันมากขึ้นเท่าไร ก าไรก็ ย่ิงมี

คุณภาพมากขึน้เท่านัน้ (วรศักดิ์  ทุมมานนท์. 2549)   
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คุณภาพก าไร (Earnings of Quality) เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 

1930 โดยมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานท่ีต้องการค้นหาว่าหลักทรัพย์ใดเป็น

หลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าสูงหรือต่ ากว่ามูลค่าท่ีแท้จริง ( Intrinsic Value) มูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ ตาม

แนวคิดนีจ้ะสามารถตรวจสอบยืนยันได้จากการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือ

ค้นหาข้อมูลท่ีจะบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายกันนี้ การซื้อขายในราคาท่ีสูงหรือต่ ากว่ามูลค่าตลาดใน

ขณะนัน้ (วรศักดิ์  ทุมมานนท์, 2549)   

 ในสหรัฐอเมริกาแนวคิดคุณภาพก าไรกลายเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงปลายยุคปี ค.ศ. 

1970 (Ayres) 1994 อ้างใน (วรศักดิ์  ทุมมานนท์, 2549) หนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนแนวคิดคุณภาพก าไร

ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันด ีคือ Thornton L. O Glove ซึ่งได้ท าการตีพิมพ์หนังสือเร่ือง “คุณภาพก าไร” เพ่ือให้

ข้อแนะน าแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของก าไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

ประเมินระดับของความมีเสถียรภาพของตัวเลขก าไรท่ีแต่ละกิจการจัดท าขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการ 

ตัดสนิใจลงทุนและการให้กู้ยืมของผู้ลงทุนและเจ้าหนี้ต่อกิจการ การวิเคราะห์หาคุณภาพก าไร สามารถ

แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริหารงาน และเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์ 

รวมถึง เป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวเลขตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในงบการเงินนั้น ไม่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดการเข้าใจผิด

นับแตเ่กิดวิกฤติเศรษฐกิจ 

 เริงรัก  จ าปาเงิน (2544) กล่าวถึง เทคนคิการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยค านวณ

จาก 1. อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น Return on equity (ROE) = ก าไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมเฉลี่ยจากสูตรการค านวณหา ROE หากค่าท่ีได้มีค่าท่ีสูง แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการบริหารงานท่ีดี 

สามารถสร้างผลก าไรไดอ้ย่างตอ่เนื่อง ขณะเดียวกันเม่ือเวลาผ่านไป บริษัทก็เพ่ิมพนูความม่ังค่ังของผู้

ถอืหุ้นได้ เป็นอย่างดี 2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน Return on Investment (ROI) = กระแสเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน/กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จากสูตรการค านวณหา ROI หาก

ค่าท่ีได้มีค่าท่ีสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารงานท่ีดี สามารถสร้างผลก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่องและ

ให้ผลตอบแทนจาก การลงทุนท่ีสูง 3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  Return on Assets (ROA) = 

ก าไรสุทธิ/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย จากสูตรการค านวณหา ROA หากค่าท่ีได้มีค่าท่ีสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัท

มีความสามารถในการท าก าไรท่ีสูงเม่ือเทียบกับมลูค่าสินทรัพย์ท่ีลงทุน 4. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

ผู้ถอืหุ้น Debt/Equity Ratio (D/E) = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย จากสูตรการค านวณหา 

Debt/Equity Ratio หากค่าท่ีได้มีค่าท่ีต่ า แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการท่ี

น้อย แตถ่้าอัตราส่วนสูงแสดงว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการกู้ ยืมเงินมาใช้ ในการด าเนินกิจการ 5. 

อัตราส่วนการวัดผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (CF/ROA) = กระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมด าเนนิงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้/  สินทรัพย์รวมเฉลี่ย จากสูตรการค านวณหา 



Journal of Arts Management Vol. 4 No. 2 May – August 2020  

 

|331 
 

 วารสารศิลปการจัดการ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

CF/ROA หากค่าท่ีได้มีค่าท่ีสูง แสดงว่ากิจการมีความสามารถหาเงินสดจากการ ด าเนินงานได้มากกว่า

การลงทุนในสนิทรัพย์   

 Athanasios G. Noulas (2001) ศึกษากฎระเบียบ และประสิทธิภาพในการด า เนินงานของกรีก

แบงค  ์ (Greek bank) เป็นการศกึษาโดยการใช้โมเดล DEA พบว่า ระดับการควบคุมประสิทธิภาพในการ

ด าเนนิงาน ระหว่างธนาคารเอกชนและธนาคารของรัฐไม่มี ความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

และจากการ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่า ธนาคารเอกชนท่ีดีนั้นต้องมีการควบคุมค่าใช้ จ่ายท่ี

ไม่ใช่ดอกเบ้ีย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิเคราะห์คุณภาพก าไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร 

กลุ่มหมวด 3 กลุ่มดังนี้ หมวดธนาคาร 11 กิจการ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 32 กิจการ และ

หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 17 กิจการ รวมท้ังส้ิน 60 กิจการ และได้วิเคราะห์งบการเงินของ

กลุ่มประชากรท้ัง 3 กลุ่มท่ีผลการด าเนนิงาน มีก าไรสุทธิต่อเนื่อง 3 ปี จึงเหลอืประชากร รวมท้ังสิ้น 48 

กิจการ โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มหมวด 3 กลุ่มดังนี้ หมวดธนาคาร 10 กิจการ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 

26 กิจการ หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 12 กิจการ ในข้อมูลจากงบการเงิน และเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องของธุรกิจการเงิน จากกลุ่มหลักทรัพย์การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ตัง้แตง่บการเงินรวมในปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561  

 

 

อัตราส่วนแสดงการ

ด าเนินงาน 

- ผลตอนแทน/สินทรัพย์ 

- การหมุนเวียนของสินทรัพย์ 

- ก าไรข้ันต้น 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน 

- หน้ีสินรวม/ส่วนของเจ้าของ 

- หน้ีสินรวม/สินทรัพย์รวม 

คุณภาพก าไร 

 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มหมวด 3 กลุ่ม รวม 60 กิจการ โดยผู้ท าการศึกษา ศึกษาเฉพาะ  กิจการท่ีรายงานงบ

การเงินตอ่เนื่อง 3 ปี ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 3 ปี และมีก าไรสุทธิ

ส าหรับงวด ท่ีมีข้อมูลทางการเงินท่ีเปิดเผยรายละเอียดน าไปใช้วิเคราะห์ผลตัวแปรได้ รวมท้ังสิ้น 12 

กิจการ ดังนี้ หมวดธนาคาร 6 กิจการ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 5 กิจการ หมวดประกันภัยและ

ประกันชีวิต 1 กิจการ ซึ่งใช้งบการเงินกิจการละ 3 ปี กลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 36 กลุ่ม แต่ก าหนดให้งบ

การเงินรวม ปี 2559 เป็นฐาน ในข้อมูลจากงบการเงิน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของธุรกิจการเงิน จาก

กลุ่มหลักทรัพย์การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่งบการเงินรวมในปี พ. ศ. 

2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศกึษาคุณภาพก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพ ย์

แห่งประเทศไทยคร้ังนี้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากรายงานของผู้สอบ

บัญชี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 

ซึ่งผู้วิจัยจะแบ่งการน าเสนอเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจการท่ีมีก าไรสุทธิส าหรับงวดต่อเนื่อง 3 ปี 48 กิจการ 

และกิจการท่ีมีก าไรสุทธิส าหรับงวดตอ่เนื่อง 3 ปี และเพ่ิมขึ้นทุกงวด 17 กิจการ  โดยใช้ 1. สถิติเชิง

พรรณนาค่าร้อยละ ของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 2. เคร่ืองมือทางการเงิน อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการ

ด าเนนิงาน ได้แก่ 1. อัตราผลตอนแทนจากการลงทุน (Return on Assets) 2. อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย์ (Total Assets Turnover) 3. อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตราส่วนนโยบายกาง

การเงิน ได้แก่ 1. อัตราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) 2. อัตราส่วนหนี้สินต่อ

สินทรัพย์ (Debt-to-Asset Ratio) 

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์คุณภาพก าไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน พบว่า กลุ่มของข้อมูลท่ีท าการศึกษา นั่นคือ ธุรกิจการเงินในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แยกรายละเอียดของบริษัทในแตล่ะหมวดเรียงล าดับตามผลการด าเนินงาน 

ได้ดังนี้ 

 1. หมวดธนาคาร มี 6 กิจการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน 

จ ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 2. หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มี 5 กิจการ ได้แก่ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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 3. หมวดประกันภัยและประกันชีวิต มี 1 กิจการ ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนนิงาน ได้แก่ 

ตารางท่ี 1 อัตราผลตอนแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) 

หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

ดีข้ึน ค่าร้อย

ละ 

เท่าเดิม ค่าร้อย

ละ 

ลดลง ค่าร้อย

ละ 

อัตราผลตอนแทนจากสินทรัพย์ 

     หมวดธนาคาร 

     หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 

     หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

 

8 

7 

1 

 

66.70 

70.00 

50.00 

 

- 

1 

- 

 

0.00 

10.00 

0.00 

 

4 

2 

1 

 

33.30 

20.00 

50.00 

 

จากตารางท่ี 1 อัตราผลตอนแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) เป็นอัตราส่วนท่ีบ่งบอกถึง

ความสามารถของกิจการท่ีจะน าสินทรัพย์ท่ีมีไปใช้ประโยชน์ ในด าเนินการของกิจการได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพหรือไม่ พบว่า กิจการมีความสามารถในการน าสินทรัพย์ท่ี มีไปใช้ประโยชน์ ในการ

ด าเนนิงานให้มีประสิทธิภาพ  

หมวดธนาคาร มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่มีกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิม และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.33 

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70.00 

ประสิทธิภาพคงเดิม จ านวน  1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 2 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.00 

หมวดประกันภัยและประกันชีวิต มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

50.00 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิม และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 

ร้อยละ 50.00 
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ตารางท่ี 2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Assets Turnover) 

หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

ดีข้ึน ร้อยละ เท่าเดิม ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 

     หมวดธนาคาร 

     หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 

     หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

 

3 

5 

1 

 

25.00 

50.00 

50.00 

 

6 

2 

- 

 

50.00 

20.00 

0.00 

 

3 

3 

1 

 

25.00 

30.00 

50.00 

จากตารางท่ี 2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Assets Turnover) อัตราส่วนท่ีค านวณ

จะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการน าสินทรัพย์รวมของกิจการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนท่ี

ค านวณได้มีค่าต่ า จะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการน าสินทรัพย์รวมของกิจการไปใช้ได้อย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่า 

หมวดธนาคาร มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ประสิทธิภาพ

คงเดิม จ านวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ประสิทธิภาพคงเดิม จ านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 3 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.00 

หมวดประกันภัยและประกันชีวิต มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

50.00 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิม และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย

ละ 50.00 

 

ตารางท่ี 3 อัตราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

ดีข้ึน ร้อยละ เท่าเดิม ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 

อัตราก าไรขั้นตน้ 

     หมวดธนาคาร 

     หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 

     หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

 

9 

6 

1 

 

75.00 

60.00 

50.00 

 

- 

- 

- 

 

50.00 

20.00 

0.00 

 

3 

4 

1 

 

25.00 

40.00 

50.00 
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จากตารางท่ี  3.  อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เป็นอัตราส่ว นทางการเงิน ท่ี

เปรียบเทียบระหว่างผลก าไรขั้นตน้กับยอดขาย เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วัดและประเมินผลประสิทธิภาพใน

การด าเนนิงานของกิจการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ พบว่า 

หมวดธนาคาร มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่มีกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิม และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 

   หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60.00 

ไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิม และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

40.00 

หมวดประกันภัยและประกันชีวิต มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

50.00 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิม และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย

ละ 50.00 

อัตราส่วนแสดงนโยบายกางการเงิน ได้แก่ 

ตารางท่ี 4. อัตราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) 

หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

ดีข้ึน ร้อยละ เท่าเดิม ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 

อัตราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

    หมวดธนาคาร 

     หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 

     หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

 

8 

5 

2 

 

66.70 

50.00 

100.00 

 

1 

1 

- 

 

8.30 

10.00 

0.00 

 

3 

4 

- 

 

25.00 

40.00 

0.00 

 

จากตารางท่ี 4. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) อัตราส่วนนี้จะ

แสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการมาจากการกู้ ยืม หรือมาจากทุนของกิจการ 

ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสท่ีกิจการจะไม่สามารถช าระดอกเบ้ียได้สูงตามไปด้วย ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

หมวดธนาคาร มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.70 ประสิทธิภาพ

คงเดิม จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.30 และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย

ละ 25.00 

   หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ประสิทธิภาพคงเดิม จ านวน  1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 4 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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หมวดประกันภัยและประกันชีวิต มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิมและประสิทธิภาพลดลง  

 

ตารางท่ี 5 อัตราส่วนหนี้สนิตอ่สินทรัพย์ (Debt-to-Asset Ratio) 

หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

ดีข้ึน ร้อยละ เท่าเดิม ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 

อัตราส่วนหนี้สนิตอ่สินทรัพย์ 

    หมวดธนาคาร 

     หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 

     หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

 

2 

7 

2 

 

16.70 

70.00 

100.00 

 

7 

1 

- 

 

58.30 

10.00 

0.00 

 

3 

2 

- 

 

25.00 

20.00 

0.00 

 

จากตารางท่ี 5 อัตราส่วนหนี้สนิตอ่สินทรัพย์ (Debt-to-Asset Ratio) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงการ

เปรียบเทียบว่า กิจการมีหนี้สินเป็นกี่ เท่าของสินทรัพย์รวม  ถ้าอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมต่ า 

แสดงว่ากิจการมีโครงสร้างหนี้รวมเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมแล้วต่ า  ซึ่งจะเกิดผลดีเนื่องจากท าให้

กิจการมีภาระในการช าระคืนหนี้สินน้อยและมีโอกาสกู้ ยืมหนี้สินคร้ังต่อไปได้มาก  ผลการวิเคราะห์

พบว่า 

หมวดธนาคาร มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.70 ประสิทธิภาพ

คงเดิม จ านวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.30 และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 

   หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ านวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70.00 

ประสิทธิภาพคงเดิม จ านวน  1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และประสิทธิภาพลดลง จ านวน 2 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.00 

หมวดประกันภัยและประกันชีวิต มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ จ านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีประสิทธิภาพคงเดิมและประสิทธิภาพลดลง  
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อภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์คุณภาพก าไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน สรุปได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพในการบริหารนโยบายทางการเงิน พบว่า กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีโครงสร้างเงินทุนท่ีดขีึน้ นั่นคือ สัดส่วนของหนี้สนิและส่วนของเจ้าของ ท่ีท าให้กิจการ

มีมูลค่าสูงสุด (ตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด) หรือมีความม่ังค่ังสูงสุด ส่วนด้านโครงสร้างหนี้เม่ือเทียบกับสินทรัพย์

รวม พบว่า หมวดธนาคารในกลุ่มธุรกิจการเงินมีประสิทธิภาพเท่าเดิม แต่หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 

หมวดประกันภัยและประกันชีวิตการบริหารการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้  

2. ประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน พบว่า กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยมีความสามารถน าสินทรัพย์ท่ีมีไปใช้ประโยชน์ในด าเนินการของกิจการและมีผลการด าเนินงานท่ี

เพ่ิมขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกับ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้ จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคลและผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวม

ธุรกรรมช่องทางสาขาของไทยพาณิชย์ลดลงกว่า ร้อยละ 20 จากปกติมีธุรกรรม 13 ล้านรายการ/เดือน 

เหลอืประมาณ 10 ล้านรายการ ส่วนหนึ่งมาจากจ านวนสาขาท่ีลดลง ท้ังนี้ เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้า

เปลี่ยนไปท าธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ธนาคารสามารถยกระดับพนักงานเป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงินได้ 2,000 คน ถือเป็นเร่ืองท่ีด ีเพราะการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินมีอนาคตท่ีดีกว่า อีกท้ัง

แม้ปีนี้เป็นปีท่ีลดสาขามากท่ีสุด แต่เป็นปีท่ีสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากท่ีสุด โดยลูกค้ารายย่อย

เพ่ิมขึน้จาก 14 ล้านคน เป็น 16 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากลยุทธ์การปรับลดสาขาให้เหมาะสม 

บวกกับการพัฒนาเทคโนโลยี และการใช้ดาตา้เข้ามาเสริมทัพ ช่วยให้บริการได้ครอบคลุมท้ังผู้สูงอายุ ท่ี

ตอ้งการไปสาขา และคนรุ่นใหม่บนดจิิทัล และจาก วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2549 กล่าวว่า เทคนิคหนึ่งท่ี

นยิมน ามาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ก็คือ การวิเคราะห์คุณภาพก าไร เนื่องจาก การวิเคราะห์หา

คุณภาพก าไร สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริหารงาน และเป็นเคร่ืองมือในก ารประเมิน

ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ รวมถึง เป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวเลขตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในงบการเงินนั้น ไม่ท าให้ผู้ใช้งบ

การเงินเกิดการเข้าใจผิด นับแตเ่กิดวิกฤติเศรษฐกิจ 

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย พบว่า จากประสิทธิภาพการด าเนินงานของหมวดอุตสาหกรรม

บริการทางการเงิน ได้แก่ ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต ท่ีเพ่ิมขึ้น ดังกราฟ

รูปภาพท่ี 1 นั่นหมายถึง การปิดสาขาหรือการลดพนักงานของหมวดอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เป็น
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การเปลี่ยนแปลงสร้างนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล เพ่ือการตื่นตัวและการแข่งขันในยุคดิจิทัล และ

เข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้ส่งผลถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจ

ดังกล่าว  

 

 
 

รูปภาพ 1 แสดงประสิทธิภาพการด าเนนิงานท่ีเพ่ิมขึน้ของหมวดอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ได้แก่ 

ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต 

 

สรุป 
 สรุปได้ว่าในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกขาลงแบบนี้ และยุคท่ีเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพล

ตอ่การด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วตามความตอ้งการท่ีเพ่ิมสูงขึน้อย่างตอ่เนื่อง อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ก าลังเผชิญกับ

ความท้าทายหลากหลายด้าน ท่ีส่งผลกระทบตอ่ตน้ทุนและความสามารถในการท าก าไร เช่น การเข้า

มาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดใหม่ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งต้องปรับโครงสร้างองค์กร ลด

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หรือแ ม้กระท่ังขายหน่ วยธุรกิจหรือสินทรัพ ย์บางส่ว นออกมาเพ่ือ เพ่ิม

ผลตอบแทนเงินลงทุน เช่นเดียวกับ บริษัทประกันภัย หรือธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ท่ีปกติจะมีอัตรา



Journal of Arts Management Vol. 4 No. 2 May – August 2020  

 

|339 
 

 วารสารศิลปการจัดการ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ ROE สูงกว่าธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ก็ยังต้องหันมาลด

ค่าใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมผลก าไรในระยะยาวเช่นกัน ดังนั้น ส าหรับนักลงทุนหรือเจ้าหนี้แล้วนั้น ก่อนท่ีจะ

ลงทุนซือ้หุ้นหรือพิจารณาการให้สนิเชื่อ นอกจากข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ว ควรตรวจสอบหรือวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณของบริษัท เพ่ือยืนยันการบริหารงานท่ีด ี การเพ่ิมความม่ังค่ังให้กับกิจการ 

ข้อเสนอแนะ  
          จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

             1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์  

       ผู้ลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินควรใช้ความรอบครอบส าหรับการวิเคราะห์ งบการเงินในแต่ละ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ควรใช้ การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพควบคู่กับการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ เพ่ือให้เห็นถึงข้อมูลคุณภาพของกิจการท่ีแท้จริง และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์คุณภาพก าไร

ควรน ามาใช้ให้หลากหลายเพ่ือให้ไดผ้ลท่ีแม่นย ามากขึน้ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจท่ีไม่ผิดพลาด 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยครั้งต่อไป 

การวิเคราะห์คุณภาพก าไรในงานวิจัยนี้ เป็นเพียงการวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงินของ

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น นักลงทุนท่ีสนใจ หรือผู้ ท่ี

สนใจข้อมูลนี้เพ่ือน าไปพิจารณาตัดสนิใจ ควรน าข้อมูลท่ีได้ไปพิจารณาร่วมกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันท่ีไม่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรน าข้อมูลนี้ไปพิจารณาร่วมกับข้อมู ลท่ีไม่เป็น

ตัวเงิน เช่น ประวัต ิ ประสบการณ์ของผู้บริหาร สภาพแวดล้อม การแข่งขันในธุรกิจของบริษัท 
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