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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยการศึกษาใช้ขอ้ มูลทุติยภู มิรายไตรมาส ย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งบริ ษทั ที่มี
ข้อมูลย้อนหลังตรงตามเกณฑ์การวิจยั มีจานวน 8 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน), บริ ษทั เอเชีย
พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน), บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน), บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย
ไซรัส จากัด (มหาชน), บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)และบริ ษทั หลักทรัพย์
ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) โดยสร้างสมการถดถอย (Multiple Regression) วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Random Effect
การศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทหลักทรัพย์ที่จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้ง 8 บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราส่ วนรายได้ดอกเบี้ยเงิ นให้
กูย้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวม ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่ อ
รายได้รวมอัตราส่ วนหนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 99
คาสาคัญ : ความสามารถในการทากาไร, บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ABSTRACT
This research aims to study factors affecting profitability of securities companies listed on the Stock
Exchange of Thailand. The study uses the secondary data for the past 10 years, which the company that has historical
data according to the research criteria has 8 companies AEC Securities Public Company Limited, Asia Plus Group
Holdings Public Company Limited, Capital Nomura Securities Public Company, Finansia Syrus Securities Public
Company Limited, KGI Securities (Thailand) Public Company Limited, Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
Public Company Limited, UOB Kay Hian Public Company Limited and KT ZMICO Securities Company Limited
created by multiple regression Analyze with Random Effect.
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AEC Securities Public Company Limited, Asia Plus Group Holdings Public Company Limited, Capital
Nomura Securities Public Company, Finansia Syrus Securities Public Company Limited, KGI Securities (Thailand)
Public Company Limited, Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited, UOB Kay Hian Public
Company Limited and KT ZMICO Securities Company Limited
The study found that factors affecting the profitability of securities companies registered in The Stock
Exchange of Thailand, all 8 companies with the same direction of interest income ratio Loans for securities purchases
per total income At the 95% confidence level and the ratio of operating expenses to total revenue, bad debt and
doubtful accounts to total revenue There is a relationship in the opposite direction at the confidence level of 99
percent.
Keywords : Profitability, Securities companies listed on the stock exchange of thailand
1. บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจัดเป็ นองค์กรนิ ติบุคคลที่กากับดูแลตนเอง เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไรและไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นผูก้ ากับดูแล
กาหนดนโยบายและควบคุมการดาเนิ นงานของตลาดหลักทรัพย์ ให้ความคุม้ ครองดูแลผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่มี
ความเกี่ยวข้องในตลาด จัดการควบคุมซื้ อขายหลักทรั พย์ให้มีความเป็ นระเบียบ มีสภาพคล่องและมีความยุติธรรม
เป็ นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการลงทุน จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์รวมในการซื้อขายหลักทรัพย์แห่ ง
เดี ยวในประเทศไทย เพื่อ ส่ งเสริ มการออมและสนับสนุ นให้ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการเป็ นเจ้าของธุ รกิ จ และ
อุตสาหกรรมในประเทศ เป็ นแหล่งระดมเงินทุนขนาดใหญ่ที่ให้นกั ลงทุนสามารถเลือกลงทุนกับบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ประเทศไทยอยู่ในช่วงกาลังพัฒนา จึงจาเป็ นต้องใช้เงินทุนจานวนมาก การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงมี
ความสาคัญ ถือได้ว่ามีบทบาทในการสนับสนุนพัฒนาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่เนื่องจาก
การลงทุนมีความเสี่ ยง ดังนั้นการลงทุนในตลาดหลัก ทรั พย์นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ ปัจจัยต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างละเอียด ช่วยให้นกั ลงทุนสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากการลงทุนให้ อยูใ่ นระดับ
ที่ตนเองสามารถรับได้ และพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนให้อยูใ่ นระดับที่พึงพอใจ
ด้วยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อปั ญหาสภาพคล่องและความสามารถใน
การทากาไรของบริ ษทั หลายแห่ ง ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงควรมีมาตรการวางแผนรับมือและปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อ ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ซึ่ งการดาเนิ นกิจการหรื อบริ หารงานเพื่อให้ได้รับผลกาไรตามเป้าหมายของ
องค์กร ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยที่สนับสนุ นหรื อส่ งผลกระทบต่อผลกาไร ทั้งปั จจัยภายในที่บริ ษ ัทสามารถควบคุ มได้และ
ปัจจัยภายนอกที่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งแต่ละปัจจัยมีบทบาทที่แตกต่างกัน จึงต้องทาการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั เพื่อให้ทราบถึงผลตอบแทนหรื อกาไรจากการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรมากน้อยเพี ยงใด อีกทั้งเพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นกลุ่มหลักทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนตามที่นกั ลงทุนคาดหวัง
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรั พย์ที่จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2. เพื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถในการหารายได้ และความสามารถในการดาเนิ นงานระหว่างบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้ง 8 บริ ษทั
3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
นาผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ไปประยุก ต์ใช้เ ป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน และเป็ นข้อมูลสาหรั บนัก ลงทุนที่สนใจในธุ รกิจ
หลักทรัพย์สามารถนาข้อมูลจากการศึกษาไปใช้วิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั หลักทรัพย์ หมายถึง บริ ษทั จากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบกิจการด้านการ
เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ทาการค้าหลักทรัพย์ ให้คาปรึ กษาในการลงทุนกิจการจัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ และ
กิจการจัดการลงทุน โดยบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตดาเนิ นกิจการเกี่ยวกับหลักทรัพย์รวมทั้งการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนซึ่ง
เป็ นธุ รกิจสาคัญ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานกากับหลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ (กลต.) บริ ษัท
หลักทรัพย์ให้บริ การต่าง ๆ ดังนี้
1. การรับประกันการขายหุ ้นหรื อหุ ้นกูอ้ อกใหม่(underwriting) โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จะเป็ นตัวกลางระหว่าง
บริ ษทั ที่ตอ้ งการเงินเพิ่มทุนจานวนมากและในเวลาจากัด กับผูท้ ี่จะลงทุนซื้ อหุ ้นหรื อหุ ้นกู้ บริ ษทั หลักทรัพย์จ ะทา
หน้าที่วิเคราะห์ฐานะของบริ ษัท รวบรวมข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน และเผยแพร่ ให้ผู ้
ลงทุนทราบ
บริ ษทั หลักทรัพย์จะประกันการขายหุ ้น โดยอาจจะรับประกันการจาหน่าย ถ้าหากขายหุ ้นได้ไม่หมดก็จะรับ
ซื้ อไว้เอง หรื ออาจเป็ นเพียงตัวกลางการขายหุ ้นโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อหุ ้น หรื อหุ ้นกูน้ ้ นั ๆ เมื่อขายไม่
หมด บริ ษทั หลักทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ ้นหรื อหุ ้นกูท้ ี่นาออกจาหน่าย
2. การค้าหลักทรัพย์ คือการที่บริ ษทั หลักทรัพย์ซ้ื อและขายหุ ้นเพื่อการลงทุนของบริ ษทั เอง ถือว่าเป็ นการ
ลงทุนโดยหวังผลประโยชน์จากเงินปันผลของหุ ้นที่ได้ซ้ือไว้
3. การเป็ นคนกลางซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็ นตัวแทนทาการแทนลูกค้าในการซื้อหรื อขายหลักทรัพย์(ไม่ได้
ลงทุนเอง) บริ ษทั หลักทรัพย์จะคิดค่าบริ การเท่ากับร้อยละ 0.5 ของราคาหุ ้นที่ซ้ือและขายแต่ละครั้ง พร้อมทั้งทาหน้าที่
โอนหุ ้นให้กบั ผูซ้ ้ือและผูข้ าย
4. การจัดการลงทุน การประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม เดิมมีเพียงบริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนรวม ที่ได้รับ
อนุญาตทาธุรกิจประเภทนี้ ต่อมาทางการได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม(บลจ.) เพิ่มขึ้น
ในปี 2535 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีผลู ้ งทุนประเภทสถาบันในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น เป็ นการสร้างเสถียรภาพ
ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
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5. การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน คือ การให้คาแนะนาแก่ประชาชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกี่ ยวกับ
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของธุ รกิจและ
กิจการของธุรกิจโดยได้รับค่าตอบแทนในรู ปของค่าธรรมเนียม
ทฤษฎีกาไรสู งสุ ด
ทฤษฎีกาไรสู งสุ ด ทฤษฎีแห่ งการแสวงหากาไรสู งสุ ดนี้มีความเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เป็ นหน่ วยเศรษฐกิจที่
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ แสวงหากาไรสู งสุ ด (maximize profit) เช่นเดียวกับธุ รกิจอื่นๆ ซึ่ งการถือสิ นทรัพย์ และหนี้ สิ นที่
เหมาะสมเพื่อ ให้ได้กาไรสู งสุ ดนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่ อ นไขต่ างๆ เช่ น สิ นทรั พย์ที่ธ นาคารพาณิ ชย์ถื อ อยู่ เป็ นต้น ซึ่ ง
ทรัพย์สินเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (earning assets) ได้แก่ เงินให้กยู้ มื และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ
2. สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-earning assets) ได้แก่ เงินสดสารองตามกฎหมาย (required reserve)
และเงิ นสดสารองส่ ว นเกิน (excess reserve) โดยธนาคารพาณิ ชย์จ ะพยายามดารงเงินสดสารองให้ได้ตามกฎหมาย
กาหนดไว้เท่านั้น ซึ่งจะมีเงินสดสารองส่ วนเกินอยู่เพียงเล็กน้อย
การศึกษาพฤติกรรมในการจัดสรรสิ นทรัพย์ของธนาคารนั้นมักจะมีขอ้ สมมติที่ว่าธนาคารพาณิ ชย์จะต้องมี
การปรับตัวในการถือครองสิ นทรัพย์ และหนี้สินให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ทาง
การเงินที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราดอกเบี้ย อุปสงค์ของเงินกู้ และนโยบายการเงินที่ใช้โดยธนาคารกลาง เป็ นต้น
ในกรณี ที่ธ นาคารกลางใช้มาตรการทางการเงิ นด้ว ยการซื้ อ หลัก ทรั พย์ในตลาด อันมีผลทาให้ธ นาคาร
พาณิ ชย์มีเ งิ นสดส ารองทั้งหมดของตนเพิ่มขึ้ นตลอดจนสัดส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ประเภทที่ไม่ก่ อ ให้เ กิ ดรายได้ต่ อ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สูงเกินไปจะมีผลต่อการขยายสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์ และมีผลต่อการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งทางด้านเงิ นกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์น้ ัน ยังขึ้นอยู่กบั ต้นทุนของการให้กู้ และ
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ด้วย ซึ่งก็ถือเป็ นการจัดการสิ นทรัพย์ใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่ งกาไรสู งสุ ด ส่ วนการจัดการ
หนี้สินก็เป็ นไปในทานองเดียวกัน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิณห์วหา เชื้อเมืองพาน (2552) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่กาหนดความสามารถในการทากาไรของธนาคาร
พาณิชย์ไทย โดยแบ่งกลุ่มธนาคารออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามส่ วนแบ่งตลาดของสิ นทรัพย์รวมได้ทาการวิเคราะห์อตั ราส่ วน
ทางการเงินและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่กาหนดความสามารถในการทากาไรของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบ คือส่ วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยรับและจ่ายและอัตราส่ วนค่าธรรมเนี ยมและบริ การต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การทากาไรของธนาคารในทิศทางเดียวกัน อัตราส่ วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญต่อเงินให้สินเชื่อ มีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการทากาไรของธนาคารในทิศทางตรงกันข้ามและอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่อรายได้
รวม ไม่สามารถอธิบายความสามารถในการทากาไรของธนาคารทั้งระบบได้
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บุษยา สุ โฆสิ ต (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์งบการเงินเกี่ยวกับความสามารถในการทากาไร เนื่องจาก
นักลงทุนและผูบ้ ริ หารมักให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร เพื่อพิจารณาผลประกอบการ
และความสามารถในการดาเนินงานของบริ ษทั
โดยใช้ข้อ มูล จากงบการเงิ นเป็ นฐานในการวิเคราะห์ อัตราส่ ว นทางการเงิ นที่สาคัญสามารถบอกถึงผล
ประกอบการของบริ ษ ัท ได้แก่ อัตราส่ ว นก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุ ทธิ ต่อ ยอดขาย อัตราก าไรสุ ทธิ ต่อ หุ ้น อัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ผลของการประเมินความสามารถในการทากาไรนั้น
เป็ นเครื่ องชี้วดั ความสามารถในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ได้ว่าเป็ นผลสาเร็ จหรื อล้มเหลว เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
วางแผนพัฒนาในอนาคต
อุ ทุมพร นิ ล รั ตน์ (2551) ศึก ษาวิจ ัยเรื่ อ ง การวิเ คราะห์ ปัจ จัยที่มีผลต่ อความสามารถในการทาก าไรของ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาไรของธนาคารกรุ งไทย
จ ากัด (มหาชน) พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ส่ วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินกูก้ บั ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงิน
ฝากของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม ได้แ ก่ สั ด ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ รายได้ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด อกเบี้ ย ของ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
5. ระเบียบวิธีการศึกษา
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์ ด้วยการ
วิเ คราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างตัว แปรอิ ส ระและตัว แปรตาม โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ส มการถดถอย ( Regression
Analysis) โดยใช้แบบจาลองสมการ ดังนี้
NPM = f (DIR , BIR , IIR , OER , DBR )
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถเขียนในรู ปของสมการได้ดงั นี้
NPM = β0 + β1DIR + β2BIR + β3IIR + β4OER + β5DBR
โดยกาหนดให้
NPM = กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิของบริ ษทั หลักทรัพย์
DIR = อัตราส่ วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การต่อรายได้รวม
BIR = อัตราส่ วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวม
IIR
= อัตราส่ วนรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวม
OER = อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้รวม
DBR = อัตราส่ วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญต่อรายได้รวม
β0
= ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรคงที่
β1 - β5 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการศึกษาจากฐานข้อมูล SETSMART โดยใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ จานวน 8 บริ ษทั เป็ นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึง ไตร
มาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็ นข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อ ความสามารถในการทาก าไรของบริ ษัทหลัก ทรั พ ย์ โดยการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับกาไรสุ ทธิของบริ ษทั หลักทรัพย์ท้ งั 8 บริ ษทั ว่ามีผลต่อความสามารถในการทา
กาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์อย่างไร มีลาดับขั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้สรุ ปลักษณะและข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร ได้แก่
ค่ าเฉลี่ ยของข้อ มูล (Mean) ค่ าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อ มูล (Standard Deviation) ค่ าต่ าสุ ด (Minimum) และ
ค่าสู งสุ ด (Maximum) เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมทัว่ ไปของข้อมูลและลักษณะการแจกแจงค่าสถิติเบื้องต้น เพื่อใช้ในการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) คือ วิธีที่ใช้วดั ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัว ซึ่ งถ้าหากค่าที่ได้ออกมามีค่าเข้าใกล้ -1 หรื อ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ตัวแปร ว่ามีความสัมพันธ์
กันอยู่ในระดับสู ง แต่ถา้ หากค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ตัวแปรว่ามี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่าหรื อไม่มีเลย ซึ่ งโดยทัว่ ไประดับของค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ยอมรับได้ อยู่ที่ไม่เกิน -0.8 หรื อ
0.8
การวิเ คราะห์ ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์น้ ี เพื่อ ทดสอบว่าตัว แปรที่นามาศึก ษา มีปัญ หาภาวะร่ ว มหรื อ
แปรปรวนซ้อนทับของตัวแปร ถ้าหากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้จากการทดสอบมีระดับความสัมพันธ์ ระหว่าง
2 ตัวแปรนั้นมีค่าสู ง แสดงถึงว่าตัวแปรทั้ง 2 นั้น มีความสัมพันธ์กนั เอง อาจทาให้ผลจากสมการถดถอยนั้นมีความ
แม่นยาที่ลดน้อยลง
3. ศึกษาโดยใช้แบบจาลอง Panel Model แบ่งการวิเคราะห์แบบจาลองออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ Pooled
OLS, Fixed Effects และ Random Effects
ส าหรั บแบบจ าลองที่เ หมาะสมที่สุดสาหรั บการศึก ษานี้ จะได้จ ากการทดสอบแบบจ าลอง Pooled OLS,
Fixed Effects และ Random Effects ด้วยวิธีการทดสอบ Hausman Test และ Breusch Pagan Test
สมมติฐาน
ในการศึก ษาปั จจัยที่มีผลต่ อ ความสามารถในการทาก าไรของบริ ษัทหลัก ทรั พย์ที่จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งสมมติฐานดังนี้
1. อัตราส่ วนรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ต่อความสามารถใน
การทากาไร เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การมีสัดส่ วนที่ค่อนข้างน้อย
2. อัตราส่ วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ต่อความสามารถในการทากาไร
เนื่องจากรายได้ค่านายหน้ามีสัดส่ วนที่สูง
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3. อัตราส่ ว นรายได้ดอกเบี้ยเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อ ซื้ อ หลัก ทรั พย์ต่อ รายได้รวม มีค วามสัมพันธ์ในเชิ งบวก ต่ อ
ความสามารถในการทากาไร เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีสัดส่ วนที่สูงใกล้เคียงกับรายได้
ค่านายหน้า
4. อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ ต่อความสามารถในการทา
กาไร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแสดงถึงประสิ ทธิภาพในการบริ การจัดการด้านต้นทุน
5. อัตราส่ วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ ต่อความสามารถในการทา
กาไร เนื่องจากหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญถือเป็ นต้นทุนอย่างหนึ่ง
6. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทาการศึกษาโดยใช้รูปแบบ Panel Data ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2560 จานวน 8 บริ ษทั ด้วยวิธีการประมาณการสมการถดถอย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตามคื อ ก าไร (ขาดทุน) สุ ทธิ และตัว แปรอิ ส ระจานวน 5 ตัว ได้แก่ อัตราส่ ว นรายได้ค่ าธรรมเนี ยม (DIR),
อัตราส่ ว นรายได้ค่านายหน้าต่อ รายได้รวม (BIR), อัตราส่ ว นรายได้ดอกเบี้ยเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อ ซื้ อ หลักทรั พย์ (IIR),
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่อรายได้รวม (OER) และอัตราส่ วนหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญต่อรายได้รวม
(DBR)
ศึกษาความหาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์ โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) พบว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธ์
กันในระดับต่าถึงต่ามาก ไม่ทาให้เกิดปั ญหา Multicollinearity วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธี Panel Data โดยเลือก
การวิ เ คราะห์ แ บบ Random Effects Model เป็ นวิ ธี ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การประมาณการสมการถดถอย เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์
ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลอง Random Effects สรุ ปได้ดงั นี้
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัย
อื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิของบริ ษทั หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1487.82 (พันบาท)
- เมื่ออัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะ
ส่ งผลให้กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิของบริ ษทั หลักทรัพย์ลดลง 479.241 (พันบาท)
- เมื่ออัตราส่ วนหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะ
ส่ งผลให้กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิของบริ ษทั หลักทรัพย์ลดลง 1186.43 (พันบาท)
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า ตัว แปรอิ สระที่ น ามาศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ ก าไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ ของบริ ษัท
หลัก ทรั พย์ที่จ ดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย โดยอัตราส่ ว นรายได้ดอกเบี้ยเงิ นให้กู้ยืมเพื่อ ซื้ อ
หลักทรัพย์ต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่อ
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รายได้รวม มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางตรงกันข้ามกับกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ และอัตราส่ วนหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็ นว่ากาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั หลักทรัพย์จะมียอดเพิ่มขึ้น เมื่อสัดส่ วนรายได้
ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และถ้าหากค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน และหนี้ สูญ
และหนี้สงสัยจะสู ญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิของบริ ษทั หลักทรัพย์ลดลง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
จากผลการศึก ษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อ ความสามารถในการทาก าไรของบริ ษัทหลัก ทรั พย์ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่อรายได้รวม และอัตราส่ วนหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญต่อรายได้
รวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ ดังนั้นบริ ษทั ควรลดหรื อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และเข้มงวดในการพิจารณาลูกหนี้ ให้มากขึ้นเพื่อลดอัตราหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สู ญ เป็ นการเพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มกาไรสุ ทธิให้กบั บริ ษทั
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์ในครั้งนี้ ทาการศึกษา
โดยใช้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณที่ได้จากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์เท่านั้น ไม่ได้ทาการศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
เช่น ความสามารถในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ทักษะความสามารถของพนักงาน หรื อความพึงพอใจของลูกค้า
เป็ นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสาคัญในการดาเนินอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาเพื่อให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั หลักทรัพย์ในหลาย ๆ ด้าน
2. ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - 2560 ซึ่ งในช่วงเวลาที่
ทาการศึกษามีบริ ษทั หลักทรัพย์บางแห่ งประสบปั ญหาทางธุรกิจ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรเลือกศึกษาบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไร
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ผลที่แม่นยามากขึ้น
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