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ผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์นอกจากนี้ผลการศกึษาพบว่าความสามารถในการ
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 การลงทุนในหลกัทรพัยเ์ป็นทีน่ิยมในปัจจุบนัเพราะใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า
การลงทุนอื่นๆ เมื่อเทยีบกบัการลงทุนโดยการฝากเงนิกบัธนาคารที่ได้ผลตอบแทนแน่นอนใน
รปูของดอกเบีย้จากธนาคาร การลงทุนวธินีี้เป็นการลงทุนทีง่่ายและสะดวก มสีภาพคล่องสูงและ
มคีวามเสี่ยงต ่า แต่อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต ่ามาก                 
และผลตอบแทนที่ไดร้บักไ็ม่สามารถชดเชยอตัราเงนิเฟ้อได ้ดงันัน้การลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ให้
ผลตอบแทนเป็นจ านวนมากจงึเป็นทางเลอืกที่น่าสนใจ จากการศึกษาดชันีผลตอบแทนรวม
ระหว่างปี พ.ศ. 2518 – 2557 จะเห็นได้ว่าการลงทุนประเภทหลกัทรพัย์ให้อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนสูงกว่าการลงทุนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเงนิฝาก หรอืการลงทุนในทองค า 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2558, หน้า 8) ดังนั ้น ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนทีม่ากและเป็นผลตอบแทนในระยะยาว การลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยไดผ้ลตอบแทน
ในรูปของเงนิปันผลก็เป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจ นักลงทุนมีความพอใจที่จะเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัย์ที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องมากกว่าลงทุนในหลกัทรพัย์ที่จ่าย    
เงนิปันผลไม่ต่อเนื่องหรอืไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล และผู้ลงทุนคดิว่าเงนิปันผลมคีวามเสี่ยงน้อย
กว่าก าไรที่จะได้รบัในอนาคต จงึพงึพอใจที่จะได้รบัเงนิปันผลในอตัราที่สูง ส่งผลให้ราคาหุ้น
สามญัของบรษิทัทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผลทีส่งู ยิง่มมีลูค่าสูงขึน้ เปรยีบเหมอืนทฤษฎีลูกนกใน
ก ามือ (Bird in the hand Theory) ทฤษฎีนี้ เสนอโดย Gordon (1962) ทฤษฎีนี้กล่าวว่านัก
ลงทุนยนิดทีี่จะรบัเงนิปันผลในปัจจุบนัมากกว่าก าไรจากการขายหุ้นสามญัที่ ราคาจะสูงขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากอตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลมคีวามเสี่ยงน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนจาก
ก าไรที่จะได้รบัจากการที่คาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึน้ในอนาคต  รวมทัง้ความต้องการในการได้รบั
เงินปันผลเป็นผลตอบแทนของนักลงทุนก็ยงัมีความแตกต่างกันในแต่ละราย โดยจ านวน       
เงนิปันผลทีม่กีารประกาศจา่ยจะขึน้อยู่กบันโยบายเงนิปันผลของแต่ละกจิการ ยิง่ไปกว่านัน้การ
จา่ยเงนิปันผลกเ็ป็นส่วนส าคญัในการตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุน (สรนิ กติตคิง, 2556, หน้า 7) 
 นโยบายเงนิปันผลมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อแหล่งเงนิทุนระยะยาวและราคา
หลกัทรพัยข์องกจิการ กจิการต้องจดัสรรก าไรสุทธทิีก่จิการท าได ้เพื่อแบ่งเป็นส่วนที่จ่ายเงนิปัน
ผลและอีกส่วนคอืไว้ใช้เพื่อเป็นการลงทุนต่อไป นโยบายเงนิปันผลที่ดจีะต้องท าให้ เกิดความ
สมดุลระหว่างเงนิปันผลและก าไรที่ปันส่วนในการลงทุนต่อ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกดิความพงึพอใจ
สูงสุด ซึง่จะเกี่ยวกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารว่าจะท าอย่างไรใหจ้ดัสรรการจ่ายเงนิปันผลอย่างลง
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ตัวที่สุด และค านึงถึงความก้าวหน้าของบริษัทประกอบกับความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น           
การจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ถอืเป็นรายไดต้อบแทนของนกัลงทุนและเป็นการลดความเสีย่ง
ในการลงทุนแก่ผูถ้อืหุ้น ในขณะที่  ยงัแบ่งผลก าไรที่เหลอืเพื่อน าไปลงทุนต่อเป็นการสรา้งการ
เตบิโตของบรษิทั และเป็นประโยชน์ที ่  ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัในอนาคต หากกจิการเตบิโตตามทีค่าด
ไว ้ก าไรจะเพิม่ขึน้ส่งผลใหร้าคาหุน้เพิม่สูงขึน้ดว้ย หากกจิการจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีส่งูเกนิไป
จะท าใหเ้หลอืก าไรสะสมเพื่อเกบ็ไวส้ าหรบัการลงทุนต่อลดลง ท าใหอ้ตัราการขยายตวัของก าไร
ในอนาคตลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง ผู้ถือหุ้นจะต้องยอมรบัความเสี่ยงหากการเติบโตไม่
เป็นไปตามทีค่าดหวงัและราคาหลกัทรพัยไ์ม่ไดเ้พิม่ขึน้ตามทีค่าดการไว ้เนื่องจากการลงทุนใน
หลกัทรพัยม์คีวามเสี่ยงสูง จะเห็นว่าไม่ว่าจะก าหนดนโยบายเงนิปันผลโดยจ่ายมากหรอืน้อย
อย่างไรกจ็ะมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยเ์สมอ ดงันัน้  การประกาศจ่ายเงนิปันผลถอืเป็นตวั
เลขทีส่ าคญัและมคีวามหมายว่า การประกาศจา่ยเงนิปันผลนัน้จะแสดงใหเ้หน็ถงึการเพิม่ขึน้ของ
มลูค่าบรษิทั (มลัลกิา ปวะบุตร, 2558, หน้า 5)  

กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มคีวามส าคญัต่อ
ประเทศไทย และจากการศึกษาขอ้มูลพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรม สนิค้าอุตสาหกรรมมบีรษิัทที่มี
การจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่ องในรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนเป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมทัง้หมดในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีจ านวนทัง้หมด 31 บรษิัท 
(รายละเอียดสามารถดูได้ที่ตารางผนวกที่ 5) โดยกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมซึ่ง
ประกอบด้วย 4 หมวดธุรกิจหลัก คือ บรรจุภัณฑ์ เหล็ก ยานยนต์ วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจกัร ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์โดยภาพรวมแลว้อุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรมจะเหน็ว่า
เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ป็นตน้น ้าทีจ่ะส่งต่อใหแ้ก่อุตสาหกรรมอื่นเพื่อน าไปพฒันา ผลติ หรอืแปรรปู
ให้เป็นสนิคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ของไทยเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มคีวามส าคญัในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศเป็นจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ อาหารกระป๋อง (บรรจุภัณฑ์) เครื่องจกัรกล    
และอุตสาหกรรมก่อสร้าง และส าหรบัอุตสาหกรรมอาหารที่จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในการ         
เก็บรักษาอาหาร เป็นต้น ดังนั ้นถ้าอุตสาหกรรมต่อเนื่ องมีการเติบโตขึ้น ก็จะส่งผลให้
อุตสาหกรรมตน้น ้า หรอือุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรมเตบิโตขึน้ตามไปดว้ย  

ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึสนใจศกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม
และศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชี 12 เดือนในปี 2555 – 2558 ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
สนิคา้อุตสาหกรรม เพื่อหาอตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตจิากการประกาศจา่ยเงนิปันผล เพื่อทีน่ัก
ลงทุนสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
  

วตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้นี้ มดีงันี้ 
1. เพื่อศึกษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการประกาศจ่ายเงนิปันผลลดลง  

เท่าเดิม และเพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้า
อุตสาหกรรม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่าย      
เงนิปันผล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม         
สนิคา้อุตสาหกรรม 
 
สมมติฐำน 

 
สมมติฐำนท่ี 1 
สมมติฐานที่1 เป็นการทดสอบว่าการประกาศจ่ายเงินปันผล ท าให้ เกิดอัตรา

ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
 การประกาศจา่ยเงนิปันผลไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
H0 : CAR it = 0 
 การประกาศจา่ยเงนิปันผลมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
H1 : CAR it ≠ 0 
CARit  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของการประกาศจา่ยของบรษิทัที ่i ในครัง้ที ่t 

สมมติฐำนท่ี 2 
สมมติฐานที่2 เป็นการทดสอบว่าขนาดของบริษัทที่แตกต่างกันจะส่งผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
H0 : CARsmall = CARbig   
H1 : CARsmall ≠ CARbig 
CARsmall = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็ 
CARbig   = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ 

สมมติฐำนท่ี 3 
สมมตฐิานที่3 เป็นการทดสอบว่าสภาพคล่องของบรษิทัที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
H0 : CARlowliq = CARhighliq  
H1 : CARlowliq ≠ CARhighliq 
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CARlowliq  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่า 
CARhighliq = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่สีภาพคล่องสงู 

สมมติฐำนท่ี 4 
สมมติฐานที่4 เป็นการทดสอบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่

แตกต่างกนัจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
H0 : CARlowroe = CARhighroe 

H1 : CARlowroe ≠ CARhighroe  
CARlowroe  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า 
CARhighroe = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สงู 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
  

ในการศกึษาครัง้นี้จะศกึษากลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม ในระหว่างปีพ .ศ. 2555 – 2558 ที่มีการประกาศจ่าย    
เงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี12 เดอืนต่อเนื่องอยา่งน้อยสองปี ซึง่มจี านวน 31 บรษิทั 
 
นิยำมศพัท ์
 

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
บรษิทั หมายถงึ บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม 
หลกัทรพัย ์หมายถงึ หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการ

ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม 
การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์หมายถงึ การวดัโดยอตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกติ

สะสม 
อตัราผลตอบแทนที่เกินปกติของหลกัทรพัย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่

แทจ้รงิของหลกัทรพัย ์กบั ผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย ์
อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัย ์หมายถงึ ผลรวมของผลตอบแทนที่

เกนิปกตขิองหลกัทรพัยใ์นช่วงเหตุการณ์ประกาศจ่ายเงนิปันผล 
ตลาดที่มปีระสทิธภิาพ หมายถึง ตลาดที่ราคาหลกัทรพัยส์ามารถปรบัเปลี่ยนได้ทนัที

เมื่อไดร้บัข่าวสารหรอืขอ้มลูใหม่ และราคาหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนัสะทอ้นขอ้มลูข่าวสารทัง้หมดที่
เกีย่วกบัหลกัทรพัย ์(สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน, 2548) 
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ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับต ่ า หมายถึง ตลาดที่ราคาหลักทรพัย์ในปัจจุบันจะ
สะทอ้นขอ้มลูตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดในอดตี (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน, 2548) 

ตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลาง หมายถงึ ตลาดที่ราคาหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนั     
จะปรบัตวัทนัทต่ีอขอ้มลูสาธารณะทัง้หมด (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน, 2548) 

ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง หมายถึง ตลาดที่ราคาหลักทรพัย์ในปัจจุบันจะ
สะทอ้นขอ้มลูทัง้หมดทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูสาธารณะ และ ขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเตม็ที่ (สถาบนัพฒันา
ความรูต้ลาดทุน, 2548) 

วนัที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล หมายถงึ วนัที่มกีารขึน้เครื่องหมาย XD ซึ่งแสดงว่า    
นักลงทุนในหลกัทรพัยใ์นวนันัน้จะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลทีบ่รษิทัประกาศจ่ายในงวดนัน้ หรอื   
วนัดงักล่าวเป็นวนัหลงัปิดพกัสมุดทะเบียน ผู้ซื้อหลกัทรพัย์ในวนันี้จะไม่มชีื่อปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน, 2548) 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัในการศกึษาครัง้นี้ มดีงันี้ 

1. เพื่อเป็นข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการพิจารณาลงทุนใน
หลกัทรพัย์ในช่วงประกาศจ่ายเงนิปันผล ของหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม 

2. ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสนิใจ
ในการพจิารณาจา่ยเงนิปันผลได ้
 

 
 

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในบทน้ีจะประกอบไปดว้ย แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบไปดว้ย 
ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz 
ทฤษฎตีลาดทุน 
ทฤษฎตีลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายเงนิปันผล   

2. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

ทฤษฏีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz 
สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 358-362) ได้สรุปว่า แนวคิดตามทฤษฎี

กลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz เป็นแนวคดิทีเ่ริม่โดนการวางรากฐานว่า การกระจายการลงทุน
จะช่วยลดความเสีย่ง เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรพัยท์ีห่ลกัทรพัยแ์ต่ละคู่มไิด้
มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะที่ไปด้วยกนัอย่างสมบูรณ์ (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ต ่ากว่า +1.0)          
จงึสามารถลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลักทรพัย์ลงได้ แต่ถ้ากระจายการลงทุนใน
หลกัทรพัย์หลายชนิดที่มลีกัษณะความสมัพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ไปด้วยกันอย่าง
สมบูรณ์  (ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ +1.0) จะไม่สามารถลดความเสี่ยงของกลุ่ม
หลกัทรพัยล์งได้นอกจากนัน้ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz ได้แสดงให้เหน็ว่า ผู้ลงทุน
สามารถสร้างกลุ่มหลักทรพัย์ต่างๆ ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย ์ในระดบัต่างๆได ้ทัง้นี้จะมกีลุ่มหลกัทรพัย์
ต่างๆ จ านวนหนึ่งที่เหนือกว่าหรอืมีประสิทธิภาพกว่ากลุ่มหลักทรพัย์อื่นๆ กล่าวคือ เมื่อ
พิจารณา ณ ความเสี่ยงระดับหนึ่ ง กลุ่มหลักทรัพย์เหล่านี้ เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ให้อัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด ในท านองเดยีวกนั ณ อตัราผลตอบแทนระดบัหนึ่ง กลุ่มหลักทรพัยเ์หล่านี้
เป็นกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มคีวามเสี่ยงต ่าสุด กลุ่มหลกัทรพัยเ์หล่านี้จะเรยีงตวัตามขอบแนวระดบั
อตัราผลตอบแทนที่สูงที่สุดกบัขอบแนวระดบัความเสี่ยงที่ต ่าที่สุด ตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรพัย์
ของ Markowitz เรียกขอบแนวที่กลุ่มหลักทรัพย์เหล่านี้ เรียงตัวกันอยู่ว่ า “เส้นโค้งกลุ่ม



7 
 

หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ” (efficient frontier) ผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่ ม
หลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพตามทศันคตเิกีย่วกบัผลตอบแทนและความเสีย่งของผูล้งทุนคนนัน้ 

ขอ้สมมตฐิานตามแนวความคดิการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz อยู่ภายใต้ขอ้
สมมตฐิานอนัเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูล้งทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การตดัสนิใจลงทุนในแต่ละทางเลอืก ผู้ลงทุนจะพจิารณาจากการกระจายของโอกาส
ทีจ่ะเกดิผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยใ์นงวดระยะเวลาการลงทุน 

2. ผู้ลงทุนจะพยายามท าใหอ้รรถประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัต่อ 1 งวดเวลาลงทุนให้สูง
ทีสุ่ด โดยเสน้อรรถประโยชน์ของผูล้งทุนแสดงถงึอรรถประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลง เมื่อมี
ความมัง่คัง่สงูขึน้ 

3. ผูล้งทุนแต่ละคนจะก าหนดความเสีย่งจากการลงทุน บนพืน้ฐานของความแปรปรวน  
ของอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บั 

4. การตดัสนิใจของผู้ลงทุน ขึ้นกบัอตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัและความเสี่ยง
เท่านัน้ ดงันัน้เสน้อรรถประโยชน์จงึเป็นฟังก์ชัน่ของอตัราผลตอบแทนที่คาดไว ้กบัค่าที่คาดไว้
ของ      ความแปรปรวนหรอืส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

5. ภายใต้ความเสี่ยงระดบัหนึ่ง ผู้ลงทุนจะเลอืกการลงทุนที่ให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด       
ในท านองเดยีวกนัภายใต้อตัราผลตอบแทนระดบัหนึ่ง ผูล้งทุนจะเลอืกการลงทุนทีม่คีวามเสีย่ง
ต ่าสุด 

เส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัยท่ี์มีประสิทธิภาพ 
จากกลุ่มหลกัทรพัย์ที่ประกอบด้วยหลกัทรพัย ์2 ชนิด เมื่อสมมตใิห้หลกัทรพัยท์ัง้สอง       

มคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ต่างๆ จะสามารถสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยไ์ด้มากมายตามสดัส่วนของ     
เงนิลงทุนทีเ่ปลีย่นไป ดงันัน้หากผูล้งทุนคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนได้
หลกัทรพัย์มาจ านวนหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มคี่าอตัราผลตอบแทนและ
ความเสีย่งทีห่ลากหลาย ตามตวัแปรต่างๆ คอื 

1. จ านวนหลกัทรพัยท์ีป่ระกอบขึน้เป็นกลุ่มหลกัทรพัย ์
2. ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นกลุ่มหลกัทรพัย ์
3. ความสมัพนัธ์ระหว่างความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในกลุ่ม

หลกัทรพัย ์
4. สดัส่วนเงนิลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย ์
กลุ่มหลกัทรพัยท์ีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเสีย่งหนึ่ง หรอืใหค้วามเสีย่ง

ต ่าทีสุ่ด ณ ระดบัอตัราผลตอบแทนหนึ่ง กลุ่มหลกัทรพัยเ์หล่านี้ จงึไดช้ื่อว่าเป็น “กลุ่มหลกัทรพัย์
ทีม่ปีระสทิธภิาพ” (efficient portfolios) ผูล้งทุนสามารถจดัสรรเงนิลงทุนระหว่างกลุ่มหลกัทรพัย์
ที่มปีระสทิธภิาพ และสามารถสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่มีประสทิธภิาพอกีจ านวนมากจนอาจลาก
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เป็นเสน้เชื่อมจุดแสดงอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ ีประสทิธภิาพได ้
เรยีกเสน้น้ีว่า “เสน้โคง้กลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ” (efficient frontier) 

การเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย์ใดบนเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มีประสทิธิภาพนัน้ 
ขึน้อยู่กบัเสน้อรรถประโยชน์ของผูล้งทุนแต่ละคน ผูล้งทุนแต่ละคนจะเลอืกกลุ่มหลกัทรพัยท์ีเ่สน้
อรรถประโยชน์ของเขาสมัผสักบัเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่มีประสทิธภิาพ ผู้ลงทุนสองคนอาจ
เลอืกกลุ่มหลกัทรพัยท์ีแ่ตกต่างกนัไดเ้วน้แต่ผูล้งทุนสองคนนี้มเีสน้อรรถประโยชน์ทีเ่หมอืนกนั 

ตามทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz ผูล้งทุนจะเลอืกลงทุนเฉพาะกลุ่มหลกัทรพัย์
ต่างๆ ทีอ่ยู่ทีเ่สน้โคง้กลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ (efficient frontier) เท่านัน้ แต่จะเป็นกลุ่ม
หลกัทรพัยใ์ดยอ่มขึน้กบัทศันคตทิีม่ต่ีอผลตอบแทนและความเสีย่งของผูล้งทุนคนนัน้ โดยถอืว่า      
ผูล้งทุนเป็นผู้ทีไ่ม่ชอบความเสี่ยงหรอืต้องการหลกีหนีความเสี่ยง (risk averse) และผู้ลงทุนแต่
ละคนมรีะดบัความกลวัความเสีย่งไม่เท่ากนั ผูล้งทุนบางคนมรีะดบัความกลวัความเสีย่งไม่มาก
นัก    จงึอาจเลอืกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย ์(ทีม่ปีระสทิธภิาพ) ทีใ่หผ้ลตอบแทนในระดบัสูงโดย
ยอมรบัปัจจยัความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ ในขณะที่ผู้ลงทุนบางคนมีระดับความกลัวความเสี่ยง
ค่อนข้างมาก      จงึเลอืกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย์ (ที่มปีระสทิธภิาพ) ที่มคีวามเสี่ยงต ่า และ
พอใจในระดบัอตัราผลตอบแทนทีค่่อนขา้งต ่า และสงัเกตไดว้่ากลุ่มหลกัทรพัยต่์างๆทีก่ล่าวถงึใน
หวัขอ้ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz ลว้นเป็นกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งทัง้สิน้ 

ความรู้เบือ้งต้นในแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรพัย ์
สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 363) ไดส้รุปว่าจากทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัย์

ของ Markowitz ที่บ่งว่า ผู้ลงทุนจะเลอืกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่เรยีงรายอยู่ที่ “เส้นโค้งกลุ่ม
หลกัทรพัย์ที่มปีระสทิธภิาพ” (efficient frontier) โดยจะเลอืกกลุ่มหลกัทรพัย์ใดนัน้ ย่อมขึ้นอยู่
กบัทศันคตทิี่ม ี ต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงของผู้ลงทุนคนนัน้ ในหวัขอ้ต่อไปนี้จะเป็นการ
ขยายแนวความคิดทฤษฎีกลุ่มหลกัทรพัย์ของ Markowitz โดยการน าหลกัทรพัย์ที่ปราศจาก
ความเสีย่งเขา้มาพจิารณาลงทุนดว้ย พรอ้มทัง้มกีารกูย้มืเงนิมาลงทุน อนัเป็นพืน้ฐานของทฤษฎี
ตลาดทุน (capital market theory) ซึ่งน าไปสู่แนวความคิดแบบจ าลองการก าหนดราคา
หลกัทรพัย์ (capital asset pricing model หรอื CAPM) ซึ่งเป็นแบบจ าลองส าหรบัการก าหนด
ราคาหลกัทรพัยต่์างๆใหเ้หมาะกบัสภาพความเสีย่งของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ 
 ทฤษฎีตลาดทุน 
 สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (2548, หน้า 363-364) ได้สรุปว่า ทฤษฎีตลาดทุนได้
ขยายความต่อเนื่องจากทฤษฎีกลุ่มหลกัทรพัย์ของ Markowitz เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบั
ความเป็นจรงิมากขึ้นโดยการน าหลกัทรพัย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเข้ามาพิจารณาลงทุนด้วย 
พรอ้มทัง้ผูล้งทุนสามารถกูย้มืเงนิมาลงทุนได ้ประเดน็ส าคญัของการจดัสรรเงนิทุนในหลกัทรพัย์
ปราศจากความเสี่ยง คือการมีหลักทรพัย์ปราศจากความเสี่ยงเป็นส่วนผสมหนึ่ งในกลุ่ม
หลกัทรพัย ์จะส่งผลให้รปูแบบของเส้นแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและความ
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เสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ปลีย่นไปเป็นเสน้ตรง ทฤษฎตีลาดทุนอธบิานการตดัสนิใจของผูล้งทุน
ทีเ่ปลีย่นจากการเลอืกกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพไปเป็นการจดัสรรเงนิลงทุนเพื่อลงทุนใน
กลุ่มหลกัทรพัยห์นึ่ง คอืกลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด (market portfolio) 

ขอ้สมมตฐิานของทฤษฎตีลาดทุน 
มกีารก าหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมบางประการตามทฤษฎีตลาดทุน 

ดงันี้ 
1. ผู้ลงทุนทุกคนเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง ผู้ลงทุนจะเลอืกกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มี    

ความเสีย่งต ่าสุด ดงันัน้ผูล้งทุนจะเลอืกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่อยู่ที ่เส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย ์     
ที่มปีระสทิธิภาพ (efficient frontier) โดยจะเลือกกลุ่มใดนัน้ขึ้นอยู่กับเส้นอรรถประโยชน์และ
ทศันคต ิ   ทีม่ต่ีอผลตอบแทนและความเสีย่งของผูล้งทุน 

2. ผู้ลงทุนสามารถให้กู้ยมืและกู้ยมืเงนิโดยปราศจากความเสี่ยงได้ โดยอตัราดอกเบี้ย
จากการใหกู้แ้ละกูย้มืของผูล้งทุนทุกคนมรีะดบัเท่ากนั 

3. ผูล้งทุนทุกคนมคีวามคาดหมายความเป็นไปไดข้องอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน    
ในลกัษณะทีเ่หมอืนกนั 

4. ผูล้งทุนทุกคนมงีวดเวลาลงทุน 1 งวดทีเ่ท่ากนั 
5. ในการลงทุนนักลงทุนสามารถแบ่งการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละชนิดได้โดยไม่มทีี่

สิน้สุด ซึง่หมายความว่า ผูล้งทุนอาจซือ้หุน้เป็นเศษส่วนของ 1 หุน้ไดห้ากตอ้งการ 
6. ไมพ่จิารณาเรือ่งภาษแีละค่าใชจ้่ายในการซือ้ขาย 
7. ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในระดบัเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ 
8. ตลาดทุนอยู่ในภาวะดุลยภาพ หมายถงึ การลงทุนทุกประเภทให้อตัราผลตอบแทน      

ทีเ่หมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง 
ขอ้สมมตฐิานดงักล่าว เป็นการสมมตใิห้ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นตลาดที่สมบูรณ์ (perfect 

market) ไม่มสีิง่ที่เป็นอุปสรรคในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ท าใหมุ้่งสู่การวเิคราะห์การมดีุลยภาพ
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น  ตามแนวคิดของ Markovitz นั ้นเป็นการวิเคราะห์เฉพาะ
หลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งทัง้สิน้ แต่ในแบบจ าลองการตัง้ราคาหลกัทรพัย ์CAPM (Capital Asset 
Pricing Model) มกีารน าหลกัทรพัยท์ีป่ราศจากความเสีย่งเข้ามาพจิารณาดว้ย 
 ในมุมมองของทฤษฎีตลาดทุน อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้ร ับมี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความเสีย่งซึ่งจะเกดิขึน้จากการลงทุน โดยอตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุน
ต้องการ สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
และ ส่วนชดเชยความเสี่ยง ยิง่ระดบัความเสี่ยงอยู่สูงเท่าไหร่ ผู้ลงทุนก็จะต้องการส่วนชดเชย
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเท่านัน้ ก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการและคาดว่าจะได้รบันัน้
สงูขึน้ตามไปดว้ย  ซึง่สามารถแสดงไดใ้นรปูสมการดงัต่อไปนี้  
 𝐸(𝑅𝑖) =   𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑖] 𝛽𝑖 
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โดยก าหนดให ้
 E(Ri)   = ผลตอบแทนเฉลีย่ทีค่าดหวงัจากหลกัทรพัย ์i 
 Rf  = ผลตอบแทนจากหลกัทรพัยท์ีป่ราศจากความเสีย่ง 
 E(Rm)  = ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากตลาด 
 βi  = ค่าเบตา้ทีช่ีว้ดัความเสีย่งตามตลาดของหลกัทรพัย ์ i 
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนมกีารกระจายความเสี่ยงที่สมบูรณ์ ผู้ลงทุนจะสามารถกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุน โดยเพิม่จ านวนหลกัทรพัยใ์นการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยใ์ห้มากขึน้ ความ
เสี่ยงส่วนทีเ่ป็นความเสีย่งเฉพาะตวัของบรษิทั กจ็ะสามารถขจดัออกไปได้โดยการกระจายการ
ลงทุน ดงันัน้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องแบกรบั จะมเีฉพาะความเสี่ยงส่วนที่ไม่สามารถก าจดัได ้
ได้แก่ความเสี่ยงของตลาด ซึ่งมคี่าเบต้าเป็นตัวบ่งชี้ แสดงถึงส่วนชดเชยความเสี่ยงส าหรบั
หลกัทรพัยใ์ดทีม่คี่าเบต้าสูง ผู้ลงทุนย่อมต้องการส่วนชดเชยความเสีย่งที่สูงกว่าหลกัทรพัยท์ี่มี
ค่าเบตา้ต ่า  
 ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า ผู้ลงทุนแต่ละคนมคีวามพึงพอใจ ในอตัราผลตอบแทนและ     
ความเสี่ยงในระดบัที่แตกต่างกันออกไป ข้อสรุปของทฤษฎีตลาดทุนได้กล่าวไว้ว่า ผู้ลงทุน
คาดหวงัผลตอบแทนที่มากขึน้ หากการลงทุนนัน้ๆ มคีวามเสี่ยงอยู่ในระดบัที่สูงขึน้ (อภญิญา 
อารมณ์ชื่น, 2550, หน้า 8)   

แบบจ าลองตลาด 
 สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (2548, หน้า 373) แบบจ าลองตลาด (Market Model)      
ใชค้ านวณผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัยต์ามทฤษฎตีลาดทุนโดยแบบจ าลองตลาดนี้ได้
ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ซึง่การลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ จะไดร้บัผลตอบแทนทีไ่ม่แน่นอนขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายอย่างในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัมา
จากการคาดการณ์ว่าการลงทุนในหลกัทรพัยต์วัใดตวัหนึ่งจะใหผ้ลตอบแทนเท่าไหร่ในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
 การทดสอบความมปีระสทิธภิาพของตลาดต้องพจิารณาแบบจ าลองทีใ่ช้น ามาใชใ้นการ
ประเมนิค่าอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัด้วย การใช้แบบจ าลองที่ไม่เหมาะสมมาใช้ท าให้การ
ทดสอบความมปีระสทิธภิาพของตลาดคลาดเคลื่อน นักวเิคราะห์ได้สรุปว่าแบบจ าลองตลาดมี
ความเหมาะสมในการน ามาใช้ประเมนิค่าอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั เพื่อใช้ศึกษาความมี
ประสทิธภิาพของตลาด (Fama 1970, อา้งถงึใน สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน 2557) 
 ดงันัน้การศกึษาในครัง้นี้ไดเ้ลอืกใชแ้บบจ าลองตลาดในการค านวณหาอตัราผลตอบแทน   
ทีค่าดหวงัจากหลกัทรพัยแ์ละใชว้ธิวีเิคราะหส์มการถดถอยของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์
กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด แบบจ าลองตลาดมสีมการแสดงความสมัพนัธด์งันี้   
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𝐸(𝑅𝑖𝑡)  = 𝛼𝑖 +  𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡   ------------------------- (1) 
โดยก าหนดให ้ 
 E (Rit)  = ผลตอบแทนเฉลีย่ทีค่าดหวงัจากหลกัทรพัย ์i 
 αI  = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรพัยบ์รษิทั i  
 𝑅𝑚𝑡   = ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย ์ช่วงเวลา t 

 𝛽𝑖   = ค่าเบตา้ของหลกัทรพัยบ์รษิทั i  
 ทฤษฎทีางการเงนิไดแ้บ่งส่วนประกอบของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยเ์ป็น 2 ส่วน
ไดแ้ก่ ส่วนแรก คอือตัราผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนทีเ่ป็นระบบ (βi  Rmt) เป็นส่วนทีส่ะทอ้น
ถงึอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่เปลี่ยนไปตามอตัราผลตอบแทนโดยรวมของหลกัทรพัย์
อื่นในตลาดที่เป็นผลมาจากสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ และส่วนที่สอง คอือตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนส่วนทีไ่มเ่ป็นระบบ (αi + εit) เรยีกว่า อตัราผลตอบแทนส่วนทีเ่หลอืเป็นส่วนของ           
อตัราผลตอบแทนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอตัราผลตอบแทนโดยรวมของหลกัทรพัย์อื่นๆใน
ตลาดเป็นผลกระทบจากคุณลกัษณะเฉพาะตวัของหลกัทรพัย ์ 
 จากแบบจ าลองตลาดพบว่า (α i) เป็นค่าคงที่ตลอดช่วงเวลาที่ก าหนด ท าให้ (εit)  
(Residual Term)ใชเ้ป็นเครือ่งวดัค่าความคลาดเคลื่อนหรอืการวดัค่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตจิาก
ที่ประมาณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวงั ดงันัน้การตรวจสอบการตอบสนองของ
ตลาดต่อการประกาศเงนิปันผลในการศกึษาครัง้นี้จงึก าหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์
ในส่วน  ทีเ่หลอื (εit) ไม่มผีลต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละถอืว่าขอ้มลูข่าวสารหรอืการประกาศอื่นไม่
มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ 

ค่าเบต้า 
 สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 374) ค่าเบต้า (Beta) เป็นมาตรชี้วดัความ
เสี่ยงที่เป็นระบบที่ได้ท าให้เป็นมาตรฐาน เนื่องจากค่าเบต้าเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความ
แปรปรวนของหลกัทรพัย ์และค่าความแปรปรวนของตลาดหลกัทรพัย ์ค่าเบต้าเป็นดชันีที่ใช้ชี้
วดัความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าเบต้าสามารถบอกระดบัและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์และเปรยีบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลกัทรพัย ์
นกัวเิคราะหส์ามารถค านวณค่าเบตา้ไดจ้ากการใชแ้บบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรพัยเ์พราะ
ค่าเบต้าได้จากค่าสัมประสิทธิข์องสมการถดถอยระหว่างอัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
หลกัทรพัยใ์ดๆ กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาเดยีวกนั ค่าเบต้าสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการดงันี้  

  𝛽𝑖   =   
∑ (𝑅𝑖𝑡− 𝑅𝑖̅̅ ̅)(𝑅𝑚𝑡− 𝑅𝑚̅̅ ̅̅ ̅)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑅𝑚𝑡−𝑅𝑚̅̅ ̅̅ ̅)𝑁
𝑖=1

2  
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โดยก าหนดให ้ 
 𝛽𝑖   = ค่าเบตา้ของหลกัทรพัย ์i 
 𝑅𝑖𝑡   = ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์i ช่วงเวลา t  
 𝑅�̅�  = ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์i ช่วงเวลา t  
 𝑅𝑚𝑡   = ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย ์ช่วงเวลา t   
 𝑅𝑚

̅̅ ̅̅   = ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลา t   
 ถ้าค่าเบต้าของหลกัทรพัยม์คี่าเท่ากบั 1 หมายความว่าหลกัทรพัย์ตวันัน้มพีฤติกรรม     
การเปลีย่นแปลงของราคาเท่าๆ กบัตลาดโดยรวม กล่าวคอืถ้าค่าเบต้าของหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 1    
การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยจ์ะมทีศิทาง และขนาดไปในทศิทางเดยีวกนักบัตลาด  
 ถ้าค่าเบต้าของหลักทรพัย์มากกว่า 1 หมายความว่ามีความผันผวนสูงกว่าตลาด 
กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยจ์ะมทีศิทางไปในทศิทางเดยีวกนักบัตลาดแต่จะมี
อตัราการเปลีย่นแปลงทีส่งูกว่าตลาด  
 ถ้าค่าเบต้าของหลกัทรพัย์น้อยกว่า 1 หมายความว่าอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยจ์ะน้อยกว่าของตลาด กล่าวคอืการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยจ์ะมทีศิทางไป      
ในทศิทางเดยีวกนักบัตลาดแต่จะมอีตัราการเปลีย่นแปลงทีน้่อยกว่าตลาด  
 ถา้ค่าเบต้าของหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 0 หมายความว่าการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์
นัน้ไมข่ึน้อยูก่บัตลาด  
 ถา้ค่าเบตา้ของหลกัทรพัยม์คี่าเป็นลบหรอืต ่ากว่า 0 หมายความว่าการเปลีย่นแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยจ์ะมพีฤตกิรรมตรงกนัขา้มกบัตลาดกล่าวคอืราคาของตลาดเพิม่ขึน้ ท าใหร้าคา
ของหลกัทรพัยต์วันัน้ลดลง หรอืราคาของตลาดลดลง ท าใหร้าคาของหลกัทรพัยต์วันัน้เพิม่ขึน้  

ค่าอลัฟ่า  
 สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2548, หน้า 373) ค่าอัลฟ่า (Alpha) คือ ค่าอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์เมื่อตลาดไม่มกีารเปลี่ยนแปลงค่าอลัฟ่าที่มีนัยส าคญัทางสถิตินัน้
สามารถแสดงผลตอบแทนส่วนเกินที่ผู้ลงทุนได้รบัจากหลักทรพัย์ในขณะที่ตลาดส่วนรวม            
มผีลตอบแทนเป็นศูนย ์หลกัทรพัยท์ีม่คี่าอลัฟ่าสงูมแีนวโน้มท าใหค้่าเบตา้ต ่า หรอืหลกัทรพัยท์ีม่ ี
ค่าอลัฟ่าต ่ามแีนวโน้มท าใหค้่าเบตา้สงู สามารถค านวณค่าอลัฟ่าไดจ้ากสมการดงันี้  
  𝛼𝑖  =   𝑅�̅�  −   𝛽𝑖  𝑅𝑚

̅̅ ̅̅  
โดยก าหนดให ้
 𝛼𝑖  = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรพัย ์i 
 𝑅�̅� = ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์i ช่วงเวลา t 
 𝛽𝑖  = ค่าเบตา้ของหลกัทรพัย ์i 
 𝑅𝑚

̅̅ ̅̅  = ค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัยช์่วงเวลา t 
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ดชันีราคาหลกัทรพัย ์
 ดัชนีราคาหลักทรพัย์เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสดงความเคลื่อนไหวของราคา
หลกัทรพัยใ์นภาพรวม กล่าวคอืดชันีราคาหลกัทรพัยเ์ป็นการเปรยีบเทยีบมูลค่าตลาดโดยรวม
ของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีม่อียู่ในตลาดในแต่ละวนักบัมลูค่าตลาดโดยรวมของหลกัทรพัยท์ัง้หมด 
ณ วนัทีก่ าหนดใหเ้ป็น “วนัฐาน” (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน 2557)  
 ผูล้งทุนสามารถใชด้ชันีราคาหลกัทรพัยใ์นการตดัสนิใจบางประการ คอื พจิารณาสภาวะ
ตลาดอยู่ในช่วงคึกคกั ซบเซา หรอืทรงตัว และสามารถน าไปใช้พิจารณาแนวโน้มของราคา
หลกัทรพัย ์และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตได้อกีประการหนึ่ง ในการวเิคราะห์เพื่อการลงทุน
จ าเป็นต้องใชเ้ครือ่งมอืทางสถติอิื่นๆ  ประกอบการตดัสนิใจดว้ย (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน 
2557, อา้งถงึใน อภญิญา อารมณ์ชื่น 2550) 
 ทัง้นี้มีข้อพึงระวังประการหนึ่ งส าหรบัการเลือกใช้ดัชนีราคาหลักทรพัย์เป็นเพียง
เครื่องมอืเดยีวในการตดัสนิใจลงทุน เพราะดชันีราคาหลกัทรพัยม์กีารค านวณจากมูลค่าตลาด
รวมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัรวมกนั ดงันัน้ หากมหีลกัทรพัยใ์ดหลกัทรพัยห์นึ่งมมีูลค่าสูงมาก
เมื่อเทยีบกบัตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้มผีลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัย์ แม้ว่า
หลกัทรพัยอ์ื่นๆไม่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงและท าให้ดชันีราคาหลกัทรพัยม์กีารปรบัไปในทศิทาง
ของหลกัทรพัยท์ี่มมีูลค่าสูงนัน้ แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้และเป็นการสรา้งเสถยีรภาพ
ให้แก่ตลาดคือ การมหีลกัทรพัย์จดทะเบียนในปริมาณที่เหมาะสม มูลค่าของหลกัทรพัย์ไม่
กระจุกตวัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และมกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีถู่กต้อง
และรวดเรว็ การค านวณดชันีราคาหลกัทรพัยม์ไีด้หลายรปูแบบขึน้อยู่กบันิยามและการใช้งาน 
ในกรณีนี้ขอเสนอการค านวณดัชนีราคาหลักทรพัย์ที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับตลาด
หลกัทรพัยไ์ทยดงันี้ (อภญิญา อารมณ์ชื่น, 2550, หน้า 12) 

ดชันีราคาหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) การค านวณใช้
ผลรวมของผลคูณระหว่างราคาซื้อขายกับจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดของแต่ ละ
หลกัทรพัย ์โดยสตูรการค านวณ เป็นดงันี้ 

 
 SET Index  =  มลูค่าตลาดรวม ณ วนัปัจจบุนั (Current Market Value) x 100  
                 มลูค่าตลาดรวม ณ วนัฐาน (Base Market Value)   
  

 =
∑ 𝑃𝑖𝑡𝑄𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖𝑜𝑄𝑖𝑜
𝑛
𝑖=1

 

  
โดยก าหนดให ้ 
 Pio = ราคาตลาดของหุน้สามญัชนิดที ่i ในวนัฐาน  
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 Qio = จ านวนหลกัทรพัยข์องหุน้สามญัชนิดที ่i วนัฐาน  
 Pit = ราคาตลาดของหุน้สามญัชนิดที ่i ในวนัปัจจบุนั 
 Qit = จ านวนหลกัทรพัยข์องหุน้สามญัชนิดที ่i ในวนัปัจจบุนั  
    N = จ านวนหุน้สามญัทัง้หมด   
 การค านวณดชันีราคาหลกัทรพัย์  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยครอบคลุมหุ้น
สามญัทัง้หมดทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (ไมร่วมหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่พกัการซือ้ขาย) และหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่มลีกัษณะการด าเนินธุรกิจเหมอืนหุ้นทุนและมกีารซื้อ
ขายในลกัษณะเดยีวกบัหุน้สามญั จากสูตรการค านวณพบว่าการหาดชันีราคาหลกัทรพัยต์ามวธิี
นี้มกีารถ่วงน ้าหนักดว้ยจ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยแ์ต่ละบรษิทั จงึมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาหลกัทรพัยไ์มเ่ท่ากนั
นัน่คอื หลกัทรพัยท์ีม่ขีนาดของมลูค่าตามราคาตลาดสูง ท าใหม้อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของ
ดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นสดัส่วนทีส่งู  
 ในการศึกษาครัง้นี้ ใช้ดัชนีราคาหลักทรพัย์  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนของตลาดในการค านวณ (อภญิญา อารมณ์ชื่น, 2550, หน้า 13) 

ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  
 สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 99-104) ไดส้รุปว่า ตลาดที่มปีระสทิธภิาพ 
(Efficient Market) หมายถึง ตลาดที่ราคาหลกัทรพัย์สามารถปรบัเปลี่ยนได้ทันที เมื่อได้รบั
ขอ้มูลข่าวสารหรอืขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนัจะสะท้อนขอ้มลูข่าวสารทัง้หมดที่
เกีย่วกบัหลกัทรพัย ์ 

สมมติฐานของตลาดมีประสิทธิภาพ 
ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพจะเกดิขึน้ไดภ้ายใตส้มมตฐิาน ดงันี้ 
1. ตลาดมปีระสทิธภิาพต้องมผีู้ร่วมตลาดที่มลีกัษณะเป็นผู้แสวงหาก าไรสูงสุดอยู่เป็น

จ านวนมาก ผู้ร่วมตลาดเหล่านัน้จะเขา้มาในตลาด เพื่อท าการวเิคราะห์และประเมนิมูลค่าของ
หลกัทรพัย ์และมคีวามเป็นอสิระต่อกนั  
 2. ข่าวสารขอ้มูลใหม่เกี่ยวกบัหลกัทรพัยท์ี่เกดิขึน้ในตลาดจะเกดิขึ้นในเชงิสุ่มและช่วง
ระยะเวลาทีเ่กดิขา่วสารแต่ละขา่วจะไม่ขึน้ต่อกนั 
 3. ผู้ลงทุนซึ่งมลีกัษณะเป็นผู้แสวงหาก าไรสูงสุดเหล่านัน้ ท าการปรบัราคาหลกัทรพัย์
ทนัทเีพื่อใหร้าคาหลกัทรพัยน์ัน้เป็นราคาทีส่ะทอ้นขอ้มลูข่าวสารใหมท่ีเ่กดิขึน้  
 4. ในตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ราคาหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นถงึอตัราผลตอบแทนทีร่บัรูค้วาม
เสีย่งดว้ย จากการยอมรบัสมมตฐิานตลาดมปีระสทิธภิาพทีว่่าราคาหลกัทรพัยม์กีารปรบัตวัเมื่อ
มขีอ้มลูใหม่เกดิขึน้ในตลาด ดงันัน้ราคาหลกัทรพัยค์วรจะสะทอ้นขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งและควรจะเป็นการสะท้อนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กดิขึน้อย่างไม่มอีคต ิรวมทัง้ความเสีย่ง          
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหลักทรพัย์นัน้ด้วย ดังนัน้  ในตลาดที่มีประสิทธิภาพ ราคา
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หลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นผลตอบแทนทีค่าดหวงั ซึง่เป็นผลตอบแทนทีร่บัรูค้วามเสีย่งแลว้ หรอืกล่าว
ไดว้่าถา้ผูล้งทุนซือ้หลกัทรพัยใ์นราคาทีส่ะทอ้นความมปีระสทิธภิาพของขอ้มลูต่างๆแลว้ ผูล้งทุน
ก็ควรจะได้รบัอตัราผลตอบแทนที่เรยีกว่า อตัราผลตอบแทนรบัรู้ความเสี่ยง (Risk-Adjusted 
Rate of Return) หรอื อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนคาดหวงัจะเป็นอตัราผลตอบแทนทีส่อดคลอ้ง
กบัความเสีย่งทีผู่ล้งทุนควรจะไดร้บัจากการลงทุนนัน้ 

ระดบัความมีประสิทธิภาพของตลาด  
 จากความหมายของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพทีก่ล่าวไปยงัขา้งต้น ความมปีระสทิธภิาพต่อ
ขอ้มลูขา่วสารของตลาดแบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงันี้  
 1. ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า (Weak Form Efficient Market)  
 2. ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลาง (Semi Strong Form Efficient Market)  
 3. ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัสงู (Strong Form Efficient Market)      
 ตลาดท่ีมปีระสิทธิภาพในระดบัต า่ 
 สมมตฐิานของตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า  กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนั
จะสะท้อนข้อมูลตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดในอดตี ซึ่งได้แก่ ราคาหลกัทรพัย์ในอดตี อตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย ์และขอ้มูลอื่นๆ ที่เกดิขึ้นในตลาด
หลกัทรพัยท์ัง้หมด  

ตลาดท่ีมปีระสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัย์ใน
ปัจจุบันจะปรบัตัวทันทีต่อข้อมูลสาธารณะทัง้หมด หรอือาจกล่าวได้ว่า ราคาหลกัทรพัย์ใน
ปัจจบุนัสะทอ้นขอ้มลูสาธารณะทัง้หมดอยา่งเตม็ที ่ 
 สมมตฐิานของตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลางนี้ ครอบคลุมสมมติฐานความ       
มปีระสิทธภิาพในระดบัต ่าด้วย เนื่องจาก ข้อมูลตลาดทัง้หมดที่ได้กล่าวไว้ในสมมติฐานของ
ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า เช่น ราคาหุน้ในอดตี อตัราผลตอบแทน และมลูค่าการซือ้ขาย          
ถือเป็นข้อมูลสาธารณะด้วย ดงันัน้ข้อมูลสาธารณะจะประกอบด้วยข้อมูลสองส่วน คอื ข้อมูล
ตลาดและขอ้มลูทีไ่มใ่ช่ขอ้มลูตลาด  
 1. ขอ้มูลตลาด (Market Information) เช่น ราคาหลกัทรพัยใ์นอดตี อตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย์ ปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดหลกัทรพัย์
ทัง้หมด 
 2. ขอ้มลูทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูตลาด (Nonmarket Information) เช่น ขอ้มลูเกี่ยวกบัการประกาศ
ตวัเลขรายได้ของธุรกจิ และขอ้มลูเกี่ยวกบัการประกาศจ่ายเงนิปันผล อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรสุทธิ (Price to Earning หรือ P/E) อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratios) 
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อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัช ี(Price Book Value หรอื P/BV Ratios) การแตกหุ้น 
(Stock Splits) ขา่วทางเศรษฐกจิ และขา่วการเมอืง เป็นตน้ 
 ดงันัน้ ภายใต้สมมติฐานของตลาดที่มีประสทิธภิาพในระดบัปานกลางนี้ ผู้ลงทุนที่ใช้
ขา่วสารขอ้มลูใหม่ที่ส าคญัใดๆทีไ่ดป้ระกาศใหส้าธารณะชนรบัรูแ้ลว้ ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัไม่ควร
ไดร้บัผลตอบแทนเกนิกว่าอตัราผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่งโดยเฉลีย่ กล่าวคอืไม่ควรไดร้บัก าไร
ทีสู่งกว่าก าไรรบัรูค้วามเสีย่งโดยเฉลีย่ หรอืเรยีกว่า ก าไรเกนิปกต ิทีค่าดว่าจะไดจ้ากการลงทุน
หลงัจากหกัค่าใชจ้า่ยต่างๆในการซือ้ขายแลว้  
 จากผลการศกึษาการทดสอบความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
พบว่าเป็นตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบักลาง ศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปต ิ(2556) เนื่องจากการศกึษา
ในครัง้นี้เป็นการน าขอ้มลูเกี่ยวกบัการประกาศจ่ายเงนิปันผล ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูสาธารณะ
ทีป่ระกาศใหป้ระชาชนทราบ ดงันัน้จงึศกึษาถงึวธิกีารทดสอบตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพระดบักลาง 
 ตลาดท่ีมปีระสิทธิภาพในระดบัสงู 
 สมมตฐิานของตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบัสูง กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัย์ในปัจจุบนั
สะทอ้นขอ้มลูทัง้หมดทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูสาธารณะและขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเตม็ที ่  

การทดสอบผลกระทบในเรื่องขนาด 
สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 115) ผู้วจิยัหลาย ๆ รายน าผลกระทบใน

เรื่องขนาด (The size effect) มาใช้ในการศกึษาโดยท าการทดสอบผลกระทบของขนาดที่มต่ีอ
อัตราผลตอบแทนรบัรู้ความเสี่ยงผลการวิจัยพบว่า ผลตอบแทนรบัรู้ความเสี่ยงในช่วงที่
ท าการศึกษาคือ ช่วงเวลา 20-35 ปี ของธุรกิจขนาดเล็กมสีูงกว่าขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัด 
นอกจากนัน้ การศึกษาโดยใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหุ้นก็ยนืยนัว่ามผีลกระทบในเรื่อง
ของขนาดเกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ จากผลการศกึษาส่วนใหญ่ ท าให้สรุปไดว้่า ขนาดธุรกจิเป็นปัจจยั
หลกัทีท่ าใหเ้กดิความผดิปกตขิองสมมตฐิานตลาดมีประสทิธภิาพ และตวัแปรส าคญัทีท่ าใหเ้กดิ
ความผิดปกติได้แก่ ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย นอกจากนัน้ ผลสรุปยงัชี้ให้เห็นว่า 
ผลกระทบในเรื่องขนาดควรจะต้องน ามาพจิารณาทุกครัง้ที่ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนกบัเหตุการณ์ส าคญัอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีเ่กดิขึน้ 

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้จงึมกีารศกึษาเพิม่เตมิโดยน าผลกระทบในเรื่องขนาดกจิการมา
ใช้ศึกษาผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลด้วยเพื่อศึกษาว่าขนาดของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะมผีลท าใหเ้กดิผลตอบแทนที่เกนิปกตจิากการประกาศเงนิปันผล
หรอืไม ่

การทดสอบการพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตโดยใช้เหตุการณ์ท่ีส าคญั 
 สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 116) ได้สรุปว่า การพยากรณ์ผลตอบแทน
ทีใ่ชเ้หตุการณ์ส าคญัอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีเ่กดิขึน้ (event studies) เป็นแนวคดิในทดสอบการเกดิ



17 
 

อตัราผลตอบแทนเกนิปกตใินช่วงที่มกีารประกาศข่าวสารขอ้มูลส าคญั ถ้าผลการทดสอบที่ได้
สนับสนุนความมปีระสทิธภิาพของตลาดทุน จะต้องพบว่า ผลตอบแทนที่คาดหวงัมกีารปรบัตวั
อยา่งรวดเรว็ต่อการประกาศขา่วขอ้มลูใหม ่ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึไมไ่ดร้บัอตัราผลตอบแทนเกนิปกติ
จากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์ลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มูล ส่วนขอ้มลูสาธารณะที่น ามาใช้ในการทดสอบ
อาจจะ ไดแ้ก่ การประกาศเงนิปันผล การแตกหุน้ การเสนอขายหุน้ออกใหม่แก่สาธารณชนครัง้
แรก การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ข่าวทัว่ไปที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ข่าวเศรษฐกิจ               
และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัทางบญัช ีเป็นต้น ผลที่ไดข้องการศกึษาส่วนใหญ่สนับสนุนการมี
ประสทิธภิาพในระดบัปานกลางของตลาด 
 การศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของราคา
หลกัทรพัยท์ีม่ต่ีอขอ้มลูขา่วสารทีเ่กดิขึน้ ในการศกึษานี้มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎีประสทิธภิาพของ
ตลาดระดบักลางทีมุ่ง่เน้นศกึษาผลกระทบของขอ้มลูขา่วสารใหม่ทีม่ต่ีออตัราผลตอบแทนในช่วง
ระยะสัน้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ วิธนีี้มขี้อดคีอืผลตอบแทนรายวนัที่คาดหวงัมคี่าใกล้ 0 ท าให้
แบบจ าลองของผลตอบแทนที่คาดหวงัที่ได้ไม่มผีลกระทบรุนแรงต่อผลตอบแทนที่เกินปกต ิ        
ในการศึกษาใช้ช่วงระยะเวลาสัน้และมขี้อสมมติว่าการตอบสนองของราคาที่มต่ีอเหตุการณ์          
มีระยะเวลาในช่วงสัน้เท่านั ้น การศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพตลาดใน
ระดบักลางและใชเ้หตุการณ์ที่ส าคญั คอืการประกาศจ่ายเงนิปันผล ดงันัน้การศกึษาในครัง้นี้ได้
สรุปขัน้ตอน  การทดสอบเหตุการณ์ที่ส าคัญไว้ดังนี้ (ธีรศักดิ ธาราศานิต 2546, อ้างถึงใน 
อภญิญา อารมณ์ชื่น, 2550, หน้า 23) 
 1. รวบรวมข้อมูลราคาของหลกัทรพัย์ที่มเีหตุการณ์ไม่ปกติ และเป็นข้อมูลรายเดอืน       
รายสปัดาห ์รายวนั หรอืขอ้มลูในระหว่างวนั  
 2. ก าหนดใหว้นัทีม่เีหตุการณ์ (The Event Date) เป็นวนัที ่0  
 3. ก าหนดช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ที่ไม่มผีลกระทบจากเหตุการณ์นัน้ๆ ในช่วงเวลานี้
เป็นช่วงเวลาที่ไม่มผีลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปกติอื่นๆ ท าให้ราคาของหลกัทรพัย์
เปลีย่นไปจากปกตชิ่วงเวลานี้ใชส้ าหรบัค านวณผลกระทบจากเหตุการณ์ทีใ่ชว้ดัและเปรยีบเทยีบ
ผลเมือ่เกดิและไมเ่กดิเหตุการณ์นัน้ๆ  
 4. ก าหนดวนัรอบๆวนัทีม่เีหตุการณ์เป็นช่วงเวลา (Event Period) และเปลีย่นช่วงเวลา
นัน้เป็นเวลาทีห่่างจากเหตุการณ์เป็นช่วงๆ เช่น -20,-19, ... ,-1, 0,+1, ...,+19,+20  
 5. หาผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ (Actual Return) ผลตอบแทนทีไ่ดเ้ป็น
ผลตอบแทนในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ผลตอบแทนรายวนั ผลตอบแทนรายเดอืนเป็นตน้  
 6. หาผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ(Abnormal Return) ของแต่ละหลกัทรพัยจ์ากผลต่างของ
ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ กบัผลตอบแทนทีค่าดหวงั  
 7. หาค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองแต่ละหลกัทรพัย ์และใชข้อ้มลูค่าเฉลีย่ของ
ผลตอบแทนทีผ่ดิปกต ิในการทดสอบความถูกตอ้งในระดบัความเชื่อมัน่ต่างๆทางสถติ ิ 
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 8. น าขอ้มูลค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่เกนิปกติมาค านวณค่าสะสมของผลตอบแทนที่เกิน
ปกต ิ(Cumulative Average Abnormal Return, CAR)  
 9. สรปุผลการทดสอบ 

วิธีการค านวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติ  
 พรอนงค์ บุษราตระกูล (2548, หน้า 109-111) ได้สรุปวธิกีารค านวณหาผลตอบแทนที่
เกนิปกตจิากเหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์เพื่อการทดสอบประสทิธภิาพ
ตลาด     ในระดบักลาง มวีธิพีจิารณาอยู ่3 วธิ ีคอื  
 1. Mean Adjusted Return วิธีนี้ เชื่อว่าผลตอบแทนที่ เป็นปกติของหลักทรัพย์คือ
ค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนในอดตีของหลกัทรพัย ์ดงันัน้  
 E(Ri)  = ki 
โดยที ่ki  หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนในอดตี 
 εit  = Rit  -  ki      
โดยก าหนดให ้
 εit  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ
 Ri  = ผลตอบแทนจรงิทีเ่กดิขึน้  
 kI  = ผลตอบแทนเฉลีย่ในอดตี  
 2. Market Adjusted Return วธิีนี้เชื่อว่าผลตอบแทนแบบปกติของหลกัทรพัย์เท่ากับ
ผลตอบแทนของตลาด ดงันัน้  
 E(Rit)  = E(Rmt) 
โดยที ่E(Rmt) หมายถงึ ผลตอบแทนของตลาด ณ เวลา i 
 εit  = Rit   -  E(Rit)    ----------------------- (2)   
โดยก าหนดให ้ 
  εit  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ 
  Rit  = ผลตอบแทนจรงิทีเ่กดิขึน้สุทธ ิ 
 E(Rit)  = ผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย ์

3.  Market and Risk Adjusted Return วิธีนี้ เชื่อว่าผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจยัหนึ่งปัจจยัคอื ปัจจยัจากตลาด ถ้าสามารถก าหนดรปูแบบความสมัพนัธไ์ด ้เราสามารถน า
รปูแบบดงักล่าวมาใช้ในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนที่ได้รบัจากรูปแบบความสมัพนัธ์ของ
ผลตอบแทนกับปัจจยัตลาดนัน้ ในการศึกษาครัง้นี้ ใช้แบบจ าลองตลาด มาจากแนวคิดของ
ทฤษฎ ีCAPM และ    มรีปูแบบความสมัพนัธด์งันี้ 

Ri . t-n  = α + β Rmt , t-n + εi , t-n    
โดยที ่Ri , t-n  (Rm , t-n) หมายถงึ ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์i (ตลาด) ณ เวลา t-n  
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 εit  = Rit  – α + β Rmt   
โดยก าหนดให ้
  εit  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ 
 Rit  = ผลตอบแทนจรงิทีเ่กดิขึน้สุทธ ิ
 α  = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรพัย ์ 
   β  = ค่าเบตา้ของหลกัทรพัย ์ 
 Rmt  = ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย ์
 ถา้ผลการทดสอบพบว่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตมิคี่าต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนัยส าคญั แสดง
ว่าเหตุการณ์นัน้ ท าใหเ้กดิขอ้มลูขา่วสารใหม่ส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยม์กีารปรบัตวั ดงันัน้ตลาด
ไมม่ปีระสทิธภิาพในระดบักลาง 
 
 การทดสอบเครื่องหมายของผลตอบแทนที่เกนิปกตพิบว่า ถ้าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตมิี
ค่ามากกว่าศูนย ์แสดงว่าเหตุการณ์นัน้เป็นข่าวเชงิบวก ถ้าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตมิคี่าน้อยกว่า
ศูนยแ์สดงว่าเหตุการณ์นัน้ๆเป็นขา่วรา้ยทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ 
 ในบางกรณีผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากแต่ละเหตุการณ์มคี่าไม่มากพอในแต่ละช่วงเวลา แต่
ถา้น าผลกระทบมารวมกนัท าใหม้คี่าอย่างมนีัยส าคญัได ้การน าผลกระทบในแต่ละวนัมารวมกนั
เป็นผลกระทบในช่วงเวลา เรยีกว่า ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม และมวีธิกีารค านวณดงันี้   
 𝐶𝐴𝑅𝑡 = ∑ 𝜀𝑖𝑡

𝑛
𝑡=1   ----------------------- (3)  

โดยที ่CARt  แสดงถงึผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหุน้สามญั i ในช่วงเวลา t = 1 ถงึ n 
นโยบายเงินปันผล  

 สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548) นโยบายเงนิปันผลเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ
เรื่องการจ่ายเงินปันผล  เพื่อน าผลการตัดสินใจมาจดัท าเป็นแผนปฏิบัติงาน การก าหนด
นโยบายเงนิปันผลหรอืการวางนโยบายการจ่ายเงนิปันผลต้องค านึงถงึวตัถุประสงค ์2 ประการ 
คอื ผู้ถือหุ้นได้รบัประโยชน์สูงสุด และการจดัหาเงนิให้เพียงพอต่อความต้องการของกิจการ 
นโยบายเงนิปันผลมรีปูแบบต่างๆ มากมายสามารถแบ่งได ้4 รปูแบบทีส่ าคญัคอื  
 1. จ านวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นคงที่  (Stable Dollar Amount Per Share) การจ่าย     
เงินปันผลในลักษณะนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน แต่มีการ
เปลีย่นแปลงการจ่ายปันผลในบางครัง้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวกระท าเมือ่ผูบ้รหิารของบรษิทัมี
ความเชื่อมัน่ว่าก าไรของบรษิัทมีแนวโน้มสูงขึ้น บรษิัทที่จ่ายเงนิปันผลในลกัษณะนี้มกัเป็น
บรษิทัทีม่รีายไดส้ม ่าเสมอและมคีวามมัน่คงทางการเงนิ  
 2. อัตราการจ่ายเงินปันผลคงที่  (Constant Payout Ratio) นโยบายเงินปันผลใน
ลกัษณะน้ีจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายเป็นอตัราส่วนกบัก าไรที่บรษิทัไดร้บัในปีนัน้ๆ และมอีตัราส่วน
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คงที่ วธิเีงนิปันผลลกัษณะนี้จงึมคีวามไม่แน่นอน เพราะจะผนัแปรตามก าไรของบรษิทั บรษิทัที่
ยดึนโยบายเงนิปันผลในลกัษณะนี้เป็นบรษิัทที่มกี าไรไม่แน่นอน บรษิัทส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้
นโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราคงที่ ดงันัน้กรณีผู้บรหิารลดจ านวนเงนิปันผลจ่าย ถ้าก าไรสุทธิ
ลดลง  นักลงทุนสามารถตคีวามการกระท าเช่นนี้ว่าเป็นสญัญาณแสดงผลก าไรสุทธใินอนาคตที่
ต ่าลง ท าใหร้าคาหุน้ลดลงได ้
 3. การจ่ายเงนิปันผลขัน้ต ่าจ านวนหนึ่งและเพิ่มเงนิปันผลส่วนพิเศษ (Low Regular 
and Extra Dividend) วธินีี้บรษิัทจ่ายเงนิปันผลจ านวนหนึ่งสม ่าเสมอ ถ้าปีใดบรษิัทมกี าไรเกิน
กว่าปกต ิท าให้บรษิัทจ่ายเงนิปันผลพเิศษเพิม่ให้อกีจ านวนหนึ่ง เงนิพเิศษจ านวนนี้บรษิัทได้
จา่ยเป็นรางวลัแก่ผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้เขา้ใจว่าการจ่ายเงนิปันผลจ านวนพเิศษดงักล่าวเป็นครัง้
คราว นอกจากนี้การก าหนดจ านวนเงนิปันผลขัน้ต ่าที่จ่ายเป็นการรกัษาสถติิที่ดขีองบรษิัทไว ้
ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่่ายเงนิปันผลในลกัษณะน้ีไม่เปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นแปลง
ของเงนิปันผล และธุรกจิทีถ่อืนโยบายน้ีเป็นธุรกจิทีม่กี าไรเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  
 4. อัตราจ่ายเงินปันผลตามเป้าหมาย  (Target Payout Ratio) นโยบายการจ่าย       
เงนิปันผลลกัษณะนี้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดว้างแผนจ่ายเงนิปันผลระยะยาว และไดต้ัง้เป้าหมาย
การจ่าย      เงนิปันผลตามอัตราส่วนที่ก าหนดภายในระยะเวลาหนึ่ง บริษัทสามารถจ่าย      
เงนิปันผลเพิม่ขึน้ ถา้บรษิทัมคีวามมัน่ใจว่าสามารถรกัษาระดบัก าไรหรอืมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายเงินปันผล   
 ในส่วนนี้ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัความต้องการของผู้ถือหุ้น และได้มผีู้เสนอ
แนวคดิทฤษฎใีนการอธบิายความจ าเป็นของนโยบายเงนิปันผลและการจา่ยผลตอบแทนใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นสามญั มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนในลกัษณะต่างๆ กัน ทฤษฎี      
เงนิปันผลทีส่ าคญัมดีงันี้ 

1. ทฤษฎีนโยบายเงินปันผลท่ีไม่มีผลต่อราคาตลาดของหุ้นสามญั  
 ทฤษฎนีโยบายเงนิปันผลที่ไม่มผีลต่อราคาตลาดของหุ้นสามญั (Dividend Irrelevance 
Theory) ผู้เสนอทฤษฎีนี้คือ Miller and Modigliani (1961) มหีลักส าคญัว่า นโยบายการจ่าย       
เงนิปันผลไม่มผีลต่อราคาหุ้นสามญัของธุรกิจหรอืต้นทุนของเงนิทุน เนื่องจากมูลค่าของธุรกิจ
ขึน้กบัความสามารถในการท าก าไร และระดบัความเสี่ยงของธุรกจิ ท าให้ไม่ขึน้กบัรูปแบบของ
การจา่ย   เงนิปันผล ทฤษฎนีี้ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานทีส่ าคญัดงันี้   
 1. ไมม่ภีาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลมาเกีย่วขอ้ง  
 2. ไม่มคี่าใช้จ่ายในการซื้อขายหุ้นสามญั และไม่มคี่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการ
เงนิต่าง ๆ  
 3. ผู้ลงทุนทัง้หมดไม่มคีวามแตกต่างในการได้รบัผลตอบแทนในรูปแบบของการจ่าย      
เงนิปันผลหรอืส่วนต่างราคาหุน้สามญั 
 4. นโยบายในการก าหนดงบประมาณลงทุน ไมข่ึน้กบันโยบายเงนิปันผล  
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 5. ผูบ้รหิารและผูล้งทุน ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแนวโน้มของธุรกจิและขอ้มูล
ภายในบรษิทัเหมอืนกนั 
 จากสมมตฐิานขา้งต้นไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิของการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหง้่ายต่อ
การท าความเข้าใจ ผู้เสนอทฤษฎีได้ใช้สมมติฐานต่าง ๆ เหล่านี้ในการโต้แย้งว่า นโยบาย      
เงนิปันผลไม่ไดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการสรา้งความมัง่คัง่สูงสุดใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุ้นเนื่องจากผูถ้อื
หุ้นสามญัสามารถจ าลองนโยบายเงนิปันผลของตนเองขึ้นมาได้ เรยีกว่าการจ าลองนโยบาย    
เงนิปันผล (Homemade Dividend Policy)    
 การจ าลองนโยบายเงนิปันผล คอื ถ้านักลงทุนไม่ชอบนโยบายเงนิปันผลของบรษิทั ใน
กรณีผูล้งทุนไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัเป็นจ านวนมาก ผูล้งทุนสามารถน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บั ไป
ลงทุน  ซือ้หุ้นสามญัของบรษิทัได ้ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าผูล้งทุนได้รบัเงนิปันผลจากบรษิทัเป็น
จ านวนน้อย ผูล้งทุนสามารถขายหลกัทรพัยท์ีต่นเองถอือยู่บางส่วน ท าใหไ้ดก้ระแสเงนิสดตามที่
ผูล้งทุนตอ้งการ    

2. ทฤษฏีการจ่ายเงินปันผลสงูมีผลท าให้ราคาหุ้นสามญัเพ่ิมสงูขึ้น   
 ทฤษฎีนโยบายเงินปันผลที่ไม่มีผลต่อราคาตลาดของหุ้นได้ถูกน ามาถกเถียงใน            
หมู่นักวิชาการอย่างกว้างขวาง Gordon and Lintner (2005) ได้โต้แย้งว่า ผู้ถือหุ้นพบความ
แตกต่างระหว่างการจ่ายเงนิปันผลและการกนัเงนิไว้เป็นก าไรสะสมเพื่อใช้ในการลงทุน จาก
ทฤษฏกีารจ่ายเงนิปันผลสูง ท าให้ราคาหุ้นสามญัเพิม่สูงขึน้ (High Dividends Increase Stock 
Value) กล่าวคือถ้าจ่ายเงินปันผลสูงท าให้มูลค่าหุ้นสามัญสูง ผู้ถือหุ้นพอใจกับการได้ร ับ
ผลประโยชน์ในรปูเงนิปันผลขณะนี้มากกว่า เพราะมคีวามแน่นอนกว่าการรอรบัผลประโยชน์ใน
รปูของมลูค่าหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการกนัก าไรสะสมเพื่อการลงทุนของกจิการ 
 ถ้าบรษิัทพจิารณาจ่ายเงนิปันผลขณะนี้ 1 บาท หรอื น าเงนิ 1 บาทไปเป็นก าไรสะสม
เพื่อการลงทุน ท าให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นในอนาคต  เมื่อผู้ถือหุ้นขายหุ้นและได้ก าไรส่วนเกินที่
มากกว่า 1 บาท แต่ในอกี 1 ปีขา้งหน้า ผู้ถอืหุ้นย่อมอยากได้เงนิปันผลขณะนี้ 1 บาทมากกว่า
เพราะแน่นอนกว่าการรอรบัจากก าไรส่วนเกินในอนาคตที่มคีวามไม่แน่นอน ดงันัน้การได้รบั   
เงนิปันผลขณะนี้ทนัท ี1 บาทเป็นความเสี่ยงน้อยกว่าการรอรบัเงนิจากก าไรส่วนเกนิที่มคีวาม
เสีย่งสงูกว่า เป็นแนวคดิทีเ่รยีกว่า “Bird in The Hand” 
 ถ้าผู้ลงทุนพบว่าเงนิปันผลขณะนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รบัใน
อนาคต อตัราผลตอบแทนที่ผู้ถอืหุน้ต้องการจากการลงทุนในหุน้ที่มกีารจ่ายเงนิปันผลขณะนี้ก็
ควรต ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการจากการลงทุนในหุ้นที่คาดว่ าจะได้รบัก าไร
ส่วนเกนิทุนในอนาคต แต่แนวคดิขา้งตน้มขีอ้โตแ้ยง้ที่ส าคญัคอื การจา่ยเงนิปันผลสงูๆของธุรกจิ
ไมส่ามารถลดความเสีย่งของหุน้สามญั ถา้ธุรกจิจา่ยเงนิปันผลสูง ท าใหผู้บ้รหิารออกหุน้ใหมเ่พื่อ
หาเงนิทุนมาลงทุน การจ่ายเงนิปันผลสูงขณะนี้เป็นการโอนความเสี่ยงและความเป็นเจา้ของ
ธุรกจิจากผู้ถอืหุ้นปัจจุบนัสู่ผู้ถอืหุ้นใหม่ หรอืผู้ถอืหุน้ปัจจุบนัยอมรบัเงนิปันผลขณะนี้  เพื่อขจดั
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ความไม่แน่นอนของก าไรส่วนทุนที่ได้รบัในอนาคตกับเงนิปันผลที่แน่นอนขณะนี้  ผู้ถือหุ้นมี
เป้าหมายการลงทุนคอื การลดความเสี่ยงในการลงทุนให้มากที่สุด สามารถมองหาโอกาสการ
ลงทุนอื่นทีม่คีวามแน่นอนมากกว่าการลงทุนในหุน้สามญั 

3. ทฤษฏีการจ่ายเงินปันผลต า่มีผลท าให้ราคาหุ้นสงูขึ้น  
 ทฤษฏกีารจ่ายเงนิปันผลต ่ามผีลท าให้ราคาหุ้นสูงขึน้ (Low Dividends Increase Stock 
Value) เป็นแนวคดิของ Litzenberger and Ramaswany (1982) พบว่าการจ่ายเงนิปันผลเป็น    
การท าให้ผู้ถือหุ้นเสยีประโยชน์ จากการก าหนดอัตราภาษีที่แตกต่างกันระหว่างเงนิได้จาก        
เงนิปันผล และเงนิทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัจากก าไรส่วนเกนิทุน การก าหนดอตัราภาษขีองเงนิปันผลสูง
กว่าอตัราภาษขีองก าไรส่วนเกนิทุน ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูจ้่ายภาษ ีมวีตัถุประสงคใ์นการลงทุน
คอื ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนหลงัหกัภาษทีีส่งูทีสุ่ด ณ ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้   
 จากวตัถุประสงคด์งักล่าว นกัลงทุนพยายามจา่ยภาษใีหช้า้ทีสุ่ด ดงันัน้อตัราภาษีส าหรบั   
เงนิปันผลและก าไรส่วนเกนิทุนเท่ากบัหุ้นสามญัทีจ่่ายเงนิปันผลต ่าขณะนี้  และน าก าไรสะสมไป
ลงทุน ท าให้มกี าไรส่วนเกินทุนสูงสุดในอนาคต เป็นหุ้นที่สามารถเลื่อนเวลาการช าระภาษี
ออกไปได้ และสามารถขายได้ราคาสูงกว่าคอื มรีาคาหรอืมูลค่าตลาดสูงกว่าหุ้นที่ต้องการจ่าย
ภาษปัีจจบุนัสูง (หุน้ทีปั่นผลปัจจุบนัในอตัราสูง และคาดว่ามกี าไรส่วนเกนิทุนในอนาคตต ่ากว่า) 
ในกรณีนี้เมือ่เปรยีบเทยีบผลตอบแทนหลงัหกัภาษพีบว่าหุน้ทีจ่่ายปันผลสงูขณะน้ีมผีลตอบแทน
หลงัหกัภาษีน้อยกว่าหุ้นทีจ่่ายเงนิปันผลต ่า ท าให้หุ้นที่จ่ายปันผลต ่าเป็นที่ต้องการของผู้ลงทุน
มากกว่าและท าใหร้าคาตลาดสงูขึน้ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ในส่วนน้ีจะประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้ 
1. ผลกระทบต่อการประกาศจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัทีม่ต่ีอราคาหลกัทรพัย์ 
2. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจา่ยเงนิปันผล 
 ตรงศกัดิ ์อู่ดาราศกัดิ ์(2540) ศกึษาผลกระทบจากการประกาศจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั     
ทีม่ต่ีอราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลอืกใชข้อ้มลูของบรษิทัทีม่กีาร    
ซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรกที่มีการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน
ตดิต่อกนัอยา่งน้อย2 ปีระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2540 โดยแบ่งกลุ่มการศกึษาออกเป็น 3 กลุ่มคอื              
จ่ายเงนิปันผลมากกว่าปีก่อน จ่ายเงนิปันผลเท่ากบัปีก่อน และจ่ายเงนิปันผลน้อยกว่าปีก่อน 
โดยใช้แบบจ าลองตลาดในการหาผลตอบแทนที่เกินปกติ ผลการศึกษาพบว่าการประกาศ
จา่ยเงนิปันผล    มผีลต่อการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนของหลกัทรพัยส์่งผลให้เกดิผลตอบแทนที่
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เกนิปกต ิกลุ่มทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลมากกว่าปีก่อนผลตอบแทนทีเ่กนิปกตจิะมคี่าเป็นบวก และมี
ค่าสงูกว่ากลุ่มทีจ่า่ยเงนิปันผลลดลงและเท่าเดมิ 

ธีรศักดิ ์ธาราศานิต (2546) ศึกษาผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลที่มีผลต่อ
ผลตอบแทนของหลักทรพัย์ โดยศึกษาผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ี12 เดอืนในปี พ.ศ. 2544 โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มทีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลเพิ่มขึ้น กลุ่มที่จ่ายเงนิปันผลลดลง และกลุ่มที่จ่ายเงนิปันผลเท่าเดิม โดยใช้
แบบจ าลองตลาดในการหาผลตอบแทนของหลักทรพัย์ และผลตอบแทนที่เกินปกติของ
หลกัทรพัย์ ผลการศึกษาพบว่าการจ่ายเงนิปันผลที่เพิ่มขึ้นถือเป็นข่าวดต่ีอผู้ลงทุนเนื่องจาก
ผลตอบแทนที่เกินปกตเิป็นบวกในช่วงเกดิเหตุการณ์ และท านองเดยีวกัน การจ่ายเงนิปันผล
ลดลงนบัเป็นขา่วรา้ยต่อนักลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนทีเ่กนิปกตเิป็นลบ และการจา่ยเงนิปันผล
เท่าเดมิไมม่ผีลตอบแทนทีเ่กนิปกตเิกดิขึน้ 

นนทวัชร์ อนุสรณ์พาณิช (2548) ศึกษาการตอบสนองของตลาดจากการประกาศ     
เงนิปันผลโดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อการศกึษาถงึผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลทีม่ต่ีอ
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท าการศึกษาการประกาศ
จ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี12 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คอืกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้ กลุ่มทีจ่่ายเงนิปันผลลดลง และ
กลุ่มทีจ่่ายเงนิปันผลคงที่ จากนัน้ใชแ้บบจ าลองตลาด เพื่อหาผลตอบแทนเกนิปกต ิโดยท าการ
เปรยีบเทยีบระหว่างช่วงก่อนประกาศเงนิปันผล ช่วงระหว่างประกาศเงนิปันผล และช่วงหลงั
ประกาศเงนิปันผล การศกึษาพบว่าบรษิัทที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้มผีลตอบแทน
เกนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลโดยราคาหุน้มกีารตอบสนองทีเ่ป็นบวกในช่วงวนัประกาศ
ตรงขา้มกบักรณีการประกาศจ่ายเงนิปันผลลดลงพบว่ามผีลตอบแทนเกนิปกต ิในช่วงประกาศ
จา่ยเงนิปันผลเช่นเดยีวกนัแต่เป็นดา้นลบและส าหรบักรณีทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลคงที ่ผล
การศกึษาไมส่ามารถอธบิายความสมัพนัธด์งักล่าวได้ 

นวพร เนียมพลอย (2548) ศึกษาผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลที่มีต่อ
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าการศกึษาการประกาศ
จา่ยเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดอืน ในปี 2546 โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ดงันี้ กลุ่มบรษิทัที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้ กลุ่มบรษิทัที่จ่ายเงนิปันผลลดลง และกลุ่ม
บรษิัทที่จ่ายเงนิปันผลเท่าเดมิ การศกึษาดงักล่าวใช้วธิกีารค านวณหาผลตอบแทนที่เกนิปกติ
ของหลกัทรพัยใ์นช่วงที่มกีารประกาศเงนิปันผล เพื่อมาทดสอบทางสถิต ิt-test ผลการศึกษา
พบว่า การประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มี
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตเิกดิขึน้และเมื่อพจิารณาลกัษณะของผลตอบแทนเกนิปกตทิีเ่กดิขึน้พบว่า
กลุ่มทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปันผลทัง้หมดมคี่าเป็นลบ 
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อภิญญา อารมณ์ชื่น (2550, หน้า 60-61) ได้ศึกษาผลกระทบจากการประกาศจ่าย         
เงนิปันผลที่มต่ีอผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท าการศกึษา
การประกาศจา่ยเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี6 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 โดย
แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม คอืกลุ่มทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้ ลดลง และคงที่ จากผล
การศกึษาพบว่า การประกาศจ่ายเงนิปันผลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมผีลต่อราคา
หลกัทรพัย ์โดยส่งผลให้ราคาหลกัทรพัยล์ดลงไม่ว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลของกลุ่มใด ซึ่ง
กลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยใ์หล้ดลงมากทีสุ่ด คอื กลุ่มหลกัทรพัยท์ีจ่่ายเงนิปันผล
เพิม่ขึน้ รองลงมาคอืกลุ่มหลกัทรพัยท์ีจ่่ายเงนิปันผลลดลง และ กลุ่มหลกัทรพัยท์ีจ่่ายเงนิปันผล
เท่าเดมิไดร้บัผลกระทบใหร้าคาหลกัทรพัยล์ดลงน้อยทีสุ่ด จากผลการศกึษาไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยยงัไม่จดัอยู่ในกลุ่มตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับกลาง
เนื่องจากราคาหลกัทรพัย์ในตลาดยงัไม่สะท้อนข้อมูลเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ โดยแบ่งกลุ่ม
บรษิัทขนาดเล็กและกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ จากนัน้ใช้แบบจ าลองตลาดในการค านวณหา
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัยใ์นช่วงทีม่ปีระกาศเงนิปันผล เพื่อมาทดสอบทางสถติิ ผล
การศึกษาพบว่า การประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยมีผลตอบแทนที่เกินปกติและเมื่อพิจารณาลกัษณะของผลตอบแทนเกินปกติที่
เกิดขึ้นพบว่ากลุ่มที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลทัง้หมดมีค่าเป็นลบ และผลการประกาศ       
เงนิปันผลของบรษิทัขนาดเลก็จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยล์ดลงมากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ 

นลนิี เวชวริยิกุล (2551, หน้า 29-30) ได้ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่ออตัราการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทักลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ท าการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมใินปี พ.ศ. 2546-2550 โดยตวัแปรอสิระคอื อตัราส่วน
หนี้สนิ จ านวนผูถ้อืหุ้นและขนาดของบรษิทั ตวัแปรตามคอื อตัราการจ่ายเงนิปันผล โดยได้น า
ตวัแปรอตัราส่วนหนี้สนิ จ านวนผู้ถือหุ้นและขนาดของบรษิทัเป็นตวัแปรในการอธบิายตวัแปร
ตามคืออัตราการจ่ายเงนิปันผล ผลการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ สรุปได้ว่า
อัตราส่วนหนี้ สินมีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในทิศทางตรงข้าม จ านวน ผู้ถือหุ้นมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัอตัราการจา่ยเงนิปันผล แต่ขนาดของบรษิทัไมม่ผีลต่ออตัราการ
จา่ยเงนิปันผล ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
 ชเูกยีรต ิวชริศรสีุนทรา (2554, หน้า 47-49) ไดศ้กึษาถงึผลกระทบของการประกาศจา่ย   
เงนิปันผลที่มต่ีอราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบัเงนิปันผลที่มกีาร
ประกาศจ่ายส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนต่อเนื่องในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2549 - 2553 
การศึกษาแบ่งประชากรตามการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงนิปันผลออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่กลุ่ม
ประกาศจ่ายเงนิปันผลที่ลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึน้จากปีก่อน ผลการศกึษาพบว่าการประกาศ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลต่อราคา
หลกัทรพัย ์โดยส่งผลให้ราคาหลกัทรพัยล์ดลงไม่ว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลของกลุ่มใด ผล
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การศกึษาเกี่ยวกบัขนาดธุรกจิพบว่าผลการประกาศเงนิปันผลของบรษิัทขนาดเลก็จะส่งผลให้
ราคาหลกัทรพัยล์ดลงมากกว่าบรษิัทขนาดใหญ่ แต่หากเปรยีบเทียบผลตอบแทนที่เกินปกติ
สะสมในช่วงเกิดเหตุการณ์ 7 วนั กลบัพบว่ากลุ่มบรษิัทขนาดเล็กได้รบัผลกระทบต่อราคา
หลักทรพัย์ให้ลดลงมากกว่าบรษิัทขนาดใหญ่  ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การประกาศ      
เงนิปันผลของธุรกจิขนาดเลก็จะมคี่าเฉลีย่อตัราผลตอบแทนที่เกนิปกตสิูงกว่าธุรกจิขนาดใหญ่ 
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ อภญิญา อารมณ์ชื่น (2550) ที่ศกึษาผลกระทบจากการประกาศ
เงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี6 เดอืนไมต่่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548 
 ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช (2558, หน้า 46-48) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตรา             
เงนิปันผลตอบแทนของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งจดัอนัอยู่ใน
กลุ่ม SET High Dividend จ านวน 30 บรษิทั โดยศกึษาขอ้มูลระหว่างปี พ.ศ. 2548-2557 โดย
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงนิที่ส่งผลกระทบต่อเงนิปันผลตอบแทน และท าการ
วเิคราะห์ขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงนิทีส่่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปันผล โดยทัง้สองส่วน
ใช้การวิเคราะห์แบบ  Fixed Effects Regression และ Random Effects Regression โดย
ก าหนดให้มตีวัแปรอิสระจ านวน 6 ตวั ได้แก่ ความสามารถในการท าก าไร ขนาดขององค์กร 
ปรมิาณหนี้สนิ การเตบิโตขององคก์ร ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
 จากการศกึษาพบว่าอตัราส่วนทางการเงนิทีม่อีทิธพิลต่ออตัราการจ่ายเงนิปันผล ได้แก่ 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร ขนาดขององค์กร  อัตราส่วนปริมาณหนี้สิน และ
อัตราส่วนกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน แต่ในส่วนของอัตราการเติบโตขององค์กรและ
อตัราส่วนภาษีเงนิได้นิติบุคคลพบว่าไม่มอีทิธพิลต่ออตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผล และจากการ
วิเคราะห์อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงนิที่มีผลต่อเงนิปันผลตอบแทน ได้แก่ อัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรและขนาดองคก์ร แต่ในส่วนของอตัราส่วนปรมิาณหนี้สนิ อตัราการ
เตบิโตขององคก์ร อตัราส่วนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและอตัราส่วนกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
พบว่าไมม่อีทิธพิลต่อเงนิปันผลตอบแทน 
 ชานนท์ จารุพานิช (2558, หน้า 16-17) ศึกษาโครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการ         
จา่ยเงนิปันผลเพื่อใหท้ราบถงึความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มกบันโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทซึ่งใช้กลุ่มตวัอย่างจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) ที่มีการประกาศจ่ายเงนิปันผลในช่วงระหว่างปี 2553 – 2556 โดยการ
วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Squares) จากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่มผีลกระทบกบัการจ่ายเงนิปันผลของ
บริษัท ได้แก่ อัตราส่วนก าไรสะสมต่อทุนซึ่งแสดงถึงโอกาสในการเติบโตของบรษิัท และ
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรพัย์ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างเงนิทุนของบรษิัท ต่างก็มีความสมัพันธ์
ในทางลบกับอัตราการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผล 



26 
 

แต่ในส่วนของขนาดของธุรกจิพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผล แต่
กลบัไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
 Mehta (2012, pp.18-31) ศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ        
ในรฐัอาบูดาบีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ในปี ค.ศ. 2005 - 2009          
โดยศึกษาตัวแปรดังนี้  ความสามารถในการท าก าไร ความเสี่ยง สภาพคล่อง ขนาดองค์กร         
และ ปรมิาณหนี้สนิ โดยใชว้ธิทีดสอบคอื การทดสอบสหสมัพนัธ ์(Correlation) และการทดสอบ
การถดถอยเชงิพหุแบบย้อนกลบั (Backward multiple linear regression) พบว่าขนาด ความ
เสีย่งและความสามารถในการท าก าไรสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของการจ่ายเงนิปันผลได ้
ร้อยละ 42 และขนาดขององค์กรมีความสมัพันธ์ต่อการจ่ายเงนิปันผลในทิศทางบวกอย่างมี
นยัส าคญั ความเสีย่งมคีวามสมัพนัธเ์ป็นลบกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผล และความสามารถใน
การท าก าไรที่วดัโดย อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (ROE) มคีวามสมัพนัธ์เป็นลบกบั
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลอย่างมนีัยส าคญั แต่การวดัความสามารถในการท าก าไรด้วย อตัรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) และก าไรต่อหุ้น (EPS) พบว่ามคีวามสมัพนัธ์เป็นลบกบั
นโยบายการจา่ยเงนิปันผลแต่ไม่มนีัยส าคญั 
 Tabari and Shirazi (2015 p.2,380) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจ่าย       
เงนิปันผลในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศอิหร่าน โดยเก็บข้อมูลปี ค.ศ.2008 – 2012 ผล
การศึกษาพบว่าความสามารถในการท าก าไรและความเสี่ยงของธุรกจิไม่มผีลกระทบต่ออตัรา
การจ่ายเงนิปันผลอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่าอัตราส่วนสภาพคล่องของกิจการมอีิทธิพลต่อ
นโยบายการจา่ยเงนิปันผลในทศิทางบวกอยา่งมนีัยส าคญั 
    
 



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
 ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอในเรื่องการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการประกาศ
จ่ายเงนิปันผลและการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์ โดยมีวิธี
การศกึษา ดงันี้ 
  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 ประชากรในการศกึษาครัง้นี้คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    
กลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม ในระหว่างปี 2555 – 2558 ทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปันผล
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี12 เดอืนต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี โดยกลุ่มตวัอย่างที่น ามาศึกษา
จะตอ้งเขา้เกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 1. บรษิัทต้องไม่มกีารประกาศเหตุการณ์อื่นในวนัที่มกีารประกาศเงนิปันผลรวมถึง 3 
วนัก่อนและหลงั เพื่อให้มัน่ใจว่าการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์เกิดจากการประกาศจ่าย  
เงนิปันผลเท่านัน้ โดยไมร่วมการจา่ยเป็นหุน้ปันผล 
 2. การประกาศจ่ าย เงิน ปันผลต้ อ งเป็นการป ระกาศจ่าย เงิน ปั นผลส าห รับ                
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนตามปกติของบริษัทเท่ านั ้นจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น             
ก ารป ระก าศ จ่ า ย เงิน ปั น ผ ล ต้ อ ง เ ป็ น ก ารป ระก าศ จ่ า ย เงิน ปั น ผ ล ส าห รับ รอ บ                 
ระยะเวลาบญัช ี12 เดอืน ซึง่ไม่รวมถงึการประกาศจา่ยเงนิปันผลทีเ่ป็นการประกาศจ่ายเพิม่เตมิ
โดยไม่ระบุรอบระเวลาเวลาบญัชทีี่ประกาศจ่ายเงนิปันผลนัน้และไม่รวมถงึบรษิทัที่ไม่ระบุวนัที่
จ่าย เงิน ปันผล  บริษัทที่ ถู ก เลือก เพื่ อ ใช้ ในการศึกษาครัง้นี้ มีจ านวนรวม 31 บริษัท                                  
เป็นการประกาศจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี12 เดอืนต่อเนื่องกนัอย่างน้อยสองปี 
และเป็นบรษิทัทีม่รีอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 
 3. ไม่รวมถงึบรษิทัที่มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายแบบระหว่าง
กาลทุกปี หรอืจา่ยแบบบางปี 

4. การศึกษาครัง้นี้หาข่าวอื่นในช่วง 3 วันก่อนและ 3 วันหลังประกาศจ่ายเฉพาะ 
www.settrade.com  เท่านัน้ แต่จะไมร่วมถงึแหล่งขา่วอื่น 

5. การเกบ็ราคาปิดของหลกัทรพัยใ์นแต่ละวนั หากวนัใดไม่มกีารซือ้ขาย จะใชร้าคาปิด
ในวนัท าการก่อนหน้า 

6. การเกบ็ขอ้มลูดชันีราคาหลกัทรพัย ์จะใชข้อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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7. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศึกษาภายใต้ขอบเขตว่าตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เป็นตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบักลางซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ ฐานัสต์ อานนท์กจิพานิช 
และ สุรชยั จนัทร์จรสั (2552) ศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ พิรุณา ไบโลวสั และเวทางค์ พ่วงทรพัย ์
(2556) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาแบบเหตุการณ์ทีส่นใจ (Event Study) โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รูป SPSS โดยใช้ขอ้มูลการประกาศจ่ายเงนิปันผล เพื่อหาผลตอบแทนที่เกนิปกติสะสม     
และน าไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยสมมติฐานที่ 1 เป็นการทดสอบว่าการประกาศจ่าย       
เงินปันผลมีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ เกินปกติหรือไม่ โดยจะใช้ One sample t test ใน
สมมติฐานที่ 2 – 4 เป็นการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่เกินปกติ จะใช ้
Independent sample t-test    

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

 การศึกษาในครัง้นี้ ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการ
รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 1. หลกัทรพัยท์ี่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล จ านวนเงนิปันผลที่ประกาศจ่ายและวนัที่
ประกาศจา่ยเงนิปันผล จากฐานขอ้มลู Set Smart จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. ตรวจสอบข่าวอื่นที่มีการประกาศในระหว่างที่มีการประกาศจ่ายเงนิปันผลจาก 
www.settrade.com  
 3. ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรายวนั และราคาปิดของหลกัทรพัย์รายวนั
ระหว่างปี พ.ศ. พ.ศ. 2555 – 2558 จากฐานขอ้มูล SetSmart จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
 4. การศกึษาครัง้นี้ก าหนดช่วงระหว่างเกดิเหตุการณ์ 7 วนั คอืช่วงเวลา 3 วนัก่อนและ
หลงัวนัประกาศจ่ายเงนิปันผล และก าหนดช่วงการประมาณการ คอืช่วงระยะเวลาก่อนการ
ประกาศจา่ยเงนิปันผล 60 วนั เพื่อใชใ้นการค านวณตามแบบจ าลองตลาด 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์และ
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ศึกษากรณีที่มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการประกาศจ่ายเงินปันผล ก าหนดขัน้ตอน
การศกึษาดงันี้ 

1. การจดักลุ่มตวัอย่าง 
 ในการศกึษาครัง้นี้ศกึษาจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน   
กลุ่มอุตสาหกรรม สนิค้าอุตสาหกรรมจ านวน 31 บรษิัท และมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลใน
ระหว่างปี 2555 – 2558 ต่อเนื่องกนัอย่างน้อยสองปี การจดักลุ่มตวัอย่างจะใชก้ารเปรยีบเทยีบ
จ านวน    เงนิปันผลต่อหุ้นที่มกีารประกาศจ่ายดังนี้  จ านวนเงนิปันผลที่ประกาศจ่ายปีในปี
ปัจจบุนัเปรยีบเทยีบกบัจ านวนเงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยในปีก่อน 
 2. การบรรยายสถิติเชิงพรรณนา 

การศึกษาครัง้นี้จะอธบิายสถิติเชงิพรรณนาซึ่งจะประกอบไปด้วย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธคิวามแปรผนัของค่าเฉลี่ยผลตอบแทน
รายวนัของหลกัทรพัย์ (𝑅�̅�) ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย์ (𝑅𝑚

̅̅ ̅̅ ) ค่าอลัฟ่า 
(αi) ค่าเบต้า (βi) และค่าผลตอบแทนที่เกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return – 
CAR) ของหลกัทรพัย ์ทัง้หมด 31 บรษิทั จ านวนครัง้ที่ประกาศจ่ายเงนิปันผล 112 ครัง้ และใน
การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิโดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่มี
การประกาศจา่ยเงนิปันผลลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึน้ 

3. ก าหนดช่วงเหตกุารณ์ท่ีศึกษา 
 การศกึษาครัง้นี้ก าหนดช่วงระหว่างเกดิเหตุการณ์ 7 วนั คอืช่วงเวลา 3 วนัก่อนและหลงั
วนัประกาศจ่ายเงนิปันผล และก าหนดช่วงการประมาณการ คอืช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศ
จา่ยเงนิปันผล 60 วนั เพื่อใชใ้นการค านวณตามแบบจ าลองตลาด ดงัแสดงแผนภาพไดด้งันี้ 

ช่วงประมาณการ   ช่วงเกดิเหตุการณ์ 
-63      -3  0  3 

4. การค านวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return – 
CAR ) 

เพื่อดูว่ามกีารตอบสนองต่อราคาหลกัทรพัยท์ี่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ โดยมวีธิ ี   
การค านวณค่าดงัต่อไปนี้ 

4.1 การค านวณผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรพัย ์(Expected Return (E(Rit) 
) 

 การค านวณหาผลตอบแทนที่คาดหวงัของหลกัทรพัยใ์นช่วงที่เกดิเหตุการณ์ประกาศ
จา่ยเงนิปันผล สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
 

𝐸(𝑅𝑖𝑡)  = 𝛼𝑖 +  𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡   ------------------------- (1) 
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โดยก าหนดให ้ 
 E(Rit) = ผลตอบแทนที่คาดหวงัรายวนัของหลกัทรพัย์ i ในวนัที่ t (-3 ถึง +3 
วนั)  
 αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรพัย ์i  
 𝛽𝑖  = ค่าเบตา้ของหลกัทรพัย ์i  
 Rmt = ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย ์ณ ช่วงเวลา t (-3 ถงึ +3 วนั) 

โดยวธิกีารค านวณหาค่าอลัฟ่า (αi) และค่าเบตา้ (βi) ดงันี้ 
 ค่าอัลฟ่า (αi)  คือ ค่าผลตอบแทนของหลักทรพัย์เมื่อตลาดไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ค่าอลัฟ่า  ที่มนีัยส าคญัทางสถิตนิัน้แสดงผลตอบแทนส่วนเกินที่ผู้ลงทุนได้รบัจากหลกัทรพัย ์
ในขณะทีต่ลาดโดยส่วนรวมมผีลตอบแทนเป็นศูนย ์สามารถค านวณค่าอลัฟ่าไดจ้ากสมการดงันี้  
  𝛼𝑖  =   𝑅�̅�  −   𝛽𝑖  𝑅𝑚

̅̅ ̅̅  
โดยก าหนดให ้
 𝛼𝑖  = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรพัย ์i 
 𝑅�̅� = ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์i ช่วงเวลา t 
 𝛽𝑖  = ค่าเบตา้ของหลกัทรพัย ์i 
 𝑅𝑚

̅̅ ̅̅  = ค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัยช์่วงเวลา 
 ค่าเบต้า (βi) คือ ดชันีที่ใช้ชี้วดัความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าเบต้าจะบ่งบอกระดบัและ
ทศิทาง การเปลีย่นแปลงผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ และเปรยีบเทยีบกบัการเปลีย่นแปลงของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ค่าเบตา้สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงันี้ 

  𝛽𝑖   =   
∑ (𝑅𝑖𝑡− 𝑅𝑖̅̅ ̅)(𝑅𝑚𝑡− 𝑅𝑚̅̅ ̅̅ ̅)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑅𝑚𝑡−𝑅𝑚̅̅ ̅̅ ̅)𝑁
𝑖=1

2  

โดยก าหนดให ้ 
 𝛽𝑖   = ค่าเบตา้ของหลกัทรพัย ์i 
 𝑅𝑖𝑡   = ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์i ช่วงเวลา t  
 𝑅�̅�  = ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์i ช่วงเวลา t  
 𝑅𝑚𝑡   = ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย ์ช่วงเวลา t   
 𝑅𝑚

̅̅ ̅̅   = ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลา t   
 การค านวณหาค่าอัลฟ่าและค่าเบต้าในการศึกษาครัง้นี้ ใช้ผลตอบแทนของตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและผลตอบแทนของหลกัทรพัย์แต่ละบรษิัทย้อนหลังก่อนการ
ประกาศจ่ายเงินปันผล 60 วัน (-63 ถึง -4 วัน ) เพื่ อค านวณหาค่าอัลฟ่ าและค่าเบต้า         
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ในช่วงเหตุการณ์ปกติ ของหลกัทรพัย์ค่าอลัฟ่าและเบต้าที่ได้จากการค านวณ  ให้น าค่าเบต้า
และอลัฟ่าไปแทนค่าในสมการที ่(1) เพื่อค านวณผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย(์ E(Rit) ) 
 โดยวธิกีารค านวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย ์(Rmt) ดงันี้ 
 ในการศึกษาได้ใช้ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในการ
ค านวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย ์ค านวณจากสมการดงันี้ 

 𝑅𝑚𝑡 =  
𝑆𝐸𝑇𝑡−𝑆𝐸𝑇𝑡−1

𝑆𝐸𝑇𝑡−1
 

  
โดยก าหนดให ้ 
 Rmt = ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยร์ายวนัในวนัที ่t  
  SETt = ดชันีราคาหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัที ่t  
  SETt-1 = ดชันีราคาหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัเปิดท าการก่อนหน้า 
 น าผลจากการค านวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงการเกดิเหตุการณ์ 7 วนั    
ไปแทนค่าในสมการที่ (1) เพื่อการค านวณผลตอบแทนที่คาดหวังรายวันของหลักทรพัย ์           
และน าผลการค านวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์ในช่วงประมาณการ 60 วนั ในการ
ค านวณหาค่าอัลฟ่าและเบต้าของหลักทรพัย์ เป็นผลการค านวณผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรพัยร์ะหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 
 น าผลการค านวณผลตอบแทนที่คาดหวัง (E(Rit) ) ของหลักทรพัย์ในช่วงการเกิด
เหตุการณ์ 7 วนัไปแทนค่าในสมการที ่(2) เพื่อค านวณผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัย ์

4.2 การค านวณผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์(Rit) 
 ใช้ราคาปิดรายวนัของหลกัทรพัยใ์นการค านวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยจ์าก
การเปลีย่นแปลงราคาปิดรายวนัของหลกัทรพัย ์สามารถค านวณจากสมการดงันี้ 

 𝑅𝑖𝑡 =   
𝑃𝑖𝑡 −  𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
  

โดยก าหนดให ้ 
 Rit   =  ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t  
 Pit   =  ราคาปิดหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t  
 Pit-1 =  ราคาปิดหลกัทรพัย ์i ในวนัเปิดท าการก่อนหน้า 
 น าผลการค านวณผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นช่วงการเกดิเหตุการณ์ 7 วนัไปแทนค่า
ในสมการที ่ (2)  เพื่อค านวณผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัย ์  

4.3 การค านวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติ (Abnormal Return : εit) 
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 ค านวณได้จากการน าผลตอบแทนที่เกดิขึน้จรงิของหลกัทรพัยใ์นช่วงที่มกีารประกาศ
จ่ายเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัยใ์นช่วงทีม่กีารประกาศจ่าย    
เงนิปันผล สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
 𝜀𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 −  𝐸(𝑅𝑖𝑡)  ----------------------- (2)   
โดยก าหนดให ้ 

εit =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t (-3 ถงึ +3 วนั) 
Rit =  ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิของหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t (-3 ถงึ +3 วนั)  
E(Rit) =  ผลตอบแทนทีค่าดหวงัรายวนัของหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t (-3 ถงึ +3 วนั) 

 น าผลการค านวณผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัยใ์นช่วงการเกดิเหตุการณ์ 7 วนั    
ไปแทนค่าในสมการที ่(3) เพื่อค านวณผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัย ์

4.4 การค านวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return 
– CAR) 

 ผลตอบแทนที่เกินปกติรายวนัของหลกัทรพัย์ แต่เมื่อน ามารวมกันในช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ประกาศจ่ายเงนิปันผลทัง้หมด 7 วนั (-3 ถงึ +3 วนั) เพื่อหาผลตอบแทนที่เกนิปกติ
ทัง้หมดในช่วงทีป่ระกาศจา่ยเงนิปันผล สามารถค านวณไดจ้ากสมการ 
 𝐶𝐴𝑅𝑡 = ∑ ε i t𝑛

𝑡=1   ----------------------- (3) 
โดยก าหนดให ้ 

CARt =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมตัง้แต่วนัที ่t (-3 ถงึ +3 วนั)  
εit =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t (-3 ถงึ +3 วนั)  

 น าผลการค านวณผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัยใ์นช่วงการเกดิเหตุการณ์ 
7 วนัไปทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ

5. การแบ่งกลุ่มตวัอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงินปันผล 

จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่ศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประกาศจ่าย         
เงนิปันผล สามารถแบ่งกลุ่มของตวัอยา่งเป็น 3 กลุ่มไดด้งันี้ 

1. ขนาดของบรษิทั (Size) 
การแบ่งกลุ่มบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็ และ บรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ โดยจะวดัจากสินทรพัยร์วม   

ถวัเฉลีย่ 4 ปีของตวัอย่างมาเรยีงล าดบัจากน้อยไปหามากและหามธัยฐาน โดยก าหนดให้กลุ่ม
บรษิัทที่มขีนาดเล็ก คือกลุ่มกิจการที่มีสนิทรพัย์รวมน้อยกว่าหรอืเท่ากับมธัยฐาน และกลุ่ม
บรษิทัทีม่ ี   ขนาดใหญ่ คอืกลุ่มกจิการทีม่สีนิทรพัยร์วมมากกว่ามธัยฐาน 

2. สภาพคล่อง (Liquidity) 
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การแบ่งกลุ่มบริษัทที่มีสภาพคล่องต ่ า และ บริษัทที่มีสภาพคล่องสูง โดยวัดจาก
อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน โดยมสีตูรการค านวณ ดงันี้ 

อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน =  
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

หนี้สนิหมนุเวยีน 
   

โดยจะวดัจากค่าถวัเฉลีย่ของอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 4 ปีของตวัอยา่งมาเรยีงล าดบัจาก
น้อยไปหามากและหามธัยฐาน โดยก าหนดให้กลุ่มบรษิทัที่มสีภาพคล่องต ่า คอืกลุ่มกจิการที่มี
สภาพคล่องน้อยกว่าหรอืเท่ากบัมธัยฐาน และกลุ่มบรษิทัที่มสีภาพคล่องสูง คอืกลุ่มกจิการที่มี
สภาพคล่องมากกว่ามธัยฐาน 

3. ความสามารถในการท าก าไร (Profitability)  
การแบ่งกลุ่มตวัอย่างจากความสามารถในการท าก าไร โดยวดัจากอตัราผลตอบแทน

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) โดยมสีตูรการค านวณ ดงันี้ 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ =  
ก าไรสุทธ ิ

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ 
   

โดยจะใชค้่าถวัเฉลี่ย 4 ปีของตวัอย่างมาเรยีงล าดบัจากน้อยไปหามากและหามธัยฐาน             
โดยก าหนดให้กลุ่มบรษิัทที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น คือกลุ่มกิจการที่มีอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้น้อยกว่าหรอืเท่ากบัมธัยฐาน และกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้อืหุน้สงู คอืกลุ่มกจิการทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้มากกว่ามธัยฐาน 
 

การน าเสนอข้อมูล 

 

 การน าเสนอขอ้มลูในครัง้นี้จะน าเสนอขอ้มลูการศกึษาและการวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม
ทางสถติ ิโดยจะน าเสนอในรปูแบบของตารางและการเขยีนบรรยาย  



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถงึผลการศกึษาเรื่องการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศ   
จ่ายเงินปันผลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม               
สนิคา้อุตสาหกรรม ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 
 1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  

2. การตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงนิปันผล 
 3. การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการประกาศจ่าย      
เงนิปันผล 
 
1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ในส่วนนี้ผู้ศกึษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัทรพัยท์ี่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล           
เพื่อจะทดสอบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผล ท าให้เกิดอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติในช่วง
ประกาศเงนิปันผลหรอืไม่ พบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 ต่อเนื่องกนั
อย่างน้อยสองปี มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลทัง้หมด 112 ครัง้ จ านวนทัง้หมด 31 บรษิทั และ
ไดศ้กึษาเพิม่เตมิโดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปันผล
ลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึ้น เพื่อศกึษาว่ากลุ่มใดมกีารตอบสนองต่อราคาหลกัทรพัย์เมื่อมกีาร
ประกาศจา่ยเงนิปันผลโดยมรีายละเอยีด ดงัตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนครัง้ทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลแยกตามการเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิปันผล 

การเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล จ านวนครัง้ท่ี
ประกาศจ่าย 
เงินปันผล 

ร้อยละ 

1. กลุ่มทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลลดลง 39 35 
2. กลุ่มทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลเท่าเดมิ 22 20 
3. กลุ่มทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลเพิม่ขึน้ 51 46 

รวม 112 100 
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กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ ใช้ ใน ก ารศึ ก ษ ามีทั ้งห ม ด  31 บ ริษั ท  ซึ่ ง อ ยู่ ใน ระห ว่ า ง ปี                  
พ.ศ. 2555 – 2558 มีจ านวนทัง้หมด 124 ครัง้ แต่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์มีจ านวนครัง้ที่
ประกาศจ่ายเงนิปันผลต่อเนื่องกันอย่างน้อยสองปีมจี านวน 112 ครัง้ และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เข้าเกณฑ์เนื่ องจากในปีนัน้บรษิัทไม่ได้มีการประกาศจ่ายเงนิปันผล มีจ านวนทัง้หมด 12 
ตวัอย่าง (รายละเอยีดในตารางผนวกที ่1) และจากตารางที่ 1 กลุ่มทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลลดลง
คดิเป็น รอ้ยละ 35 ของทัง้หมด และกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเท่าเดมิคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของ
ทัง้หมด และกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 46 ของทัง้หมด และเป็นกลุ่มที่มี
การจา่ยเงนิปันผลมากทีสุ่ด 

 
ตารางท่ี 2 วธิกีารค านวณกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา 

วธิกีารค านวณ จ านวนตวัอยา่ง 
จ านวนบรษิทัทัง้หมด (31 x 4 ปี) 124 

หกั บรษิทัทีไ่มไ่ดม้กีารประกาศจา่ยเงนิปันผล (12) 
รวม 112 

 
2. การตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ในส่วนน้ีจะกล่าวเป็นล าดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
2.1 สถติเิชงิพรรณนา 
2.2 การทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ
 
2.1 สถิติเชิงพรรณนา 
ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยค่าสถิติเชงิพรรณนาของค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของ

หลกัทรพัย ์(𝑅�̅�) ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย์ (𝑅𝑚̅̅ ̅̅ ) ค่าอลัฟ่า (αi) ค่าเบต้า 
(βi)  แ ล ะค่ าผ ล ต อ บ แท น ที่ เกิ น ป ก ติ ส ะส ม  (Cumulative Abnormal Return – CAR)             
ของหลักทรพัย์ ทัง้หมด 31 บรษิัท จ านวนครัง้ที่ประกาศจ่ายเงนิปันผล 112 ครัง้ และใน
การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิโดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่มี
การประกาศจา่ยเงนิปันผลลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึน้ ก่อนน าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมไปท า
การทดสอบสมมติฐานทางสถติิ เพื่อศกึษาว่ากลุ่มใดมกีารตอบสนองต่อราคาหลกัทรพัยเ์มื่อมี
การประกาศจา่ยเงนิปันผล โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ค านวณผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมและ
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม  

ขอ้มลู จ านวน
ขอ้มลู

(ตวัอยา่ง) 
 

ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปร

ผนั 
𝑅�̅� 112 -0.0256 0.0453 0.0030 0.0104 3.5061 
𝑅𝑚̅̅ ̅̅  112 -0.0057 0.0069 0.0007 0.0027 3.8571 

Alpha 112 -0.0483 0.0070 0.0008 0.0051 6.3750 
Beta 112 -1.3639 1.9330 0.4110 0.4265 1.0377 
CAR 112 -0.1637 0.3711 0.0154 0.0836 5.4345 

หมายเหตุ : 𝑅�̅� คอื คา่เฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์
  𝑅𝑚̅̅ ̅̅  คอื คา่เฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย ์
 Alpha คอื คา่ผลตอบแทนของหลกัทรพัยเ์มือ่ตลาดไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
 Beta คอื ดชันีทีใ่ชช้ีว้ดัความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ 
 CAR คอื คา่ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม 
จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย์มคี่าต ่าสุดติดลบคอื    

บรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) และมคี่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย์      
มีค่าสูงสุดคือบรษิัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แต่โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยเป็นบวก
เนื่องจากราคาหลกัทรพัยม์คีวามผนัผวน และค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัมคี่ามากกว่า 1 แสดง
ใหเ้หน็ว่าขอ้มลูมกีารกระจายตวัสงู  

ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย์มคี่าต ่าสุดติดลบ และค่าสูงสุดของ
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย์เป็นบวกแต่ไม่มาก โดยสรุปมคี่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย์ในช่วงเหตุการณ์ที่ศกึษาพบว่ามคี่าเป็นบวก 
และมคีวามผนัผวนของดชันีตลาดหลกัทรพัย์ โดยค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัมคี่ามากกว่า 1 
แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลูมกีารกระจายตวัสงู 

ค่าอัลฟ่าที่มีค่าต ่าสุดติดลบนัน้คือ บรษิัท อลูคอน จ ากดั (มหาชน) และค่าอัลฟ่าที่มี
ค่าสูงสุดคอืบรษิทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ค่าเฉลีย่ของค่าอลัฟ่าเป็นบวกซึง่หมายถงึโดยรวมแล้ว           
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนทีไ่ม่เป็นระบบ อตัราผลตอบแทนจะไม่เปลีย่นแปลงไปตาม
อตัราผลตอบแทนโดยรวมของหลกัทรพัยอ์ื่นๆในตลาดเป็นผลกระทบจากคุณลกัษณะเฉพาะตวั
ของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ และค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัมคี่ามากกว่า 1 แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลูมกีาร
กระจายตวัสงู  
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ค่าเบต้าที่มคี่าต ่าสุดติดลบนัน้คือบรษิัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) ซึ่งหมายความว่า       
การเปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัยจ์ะมพีฤติกรรมตรงกนัข้ามกบัตลาด กล่าวคอืราคาของตลาด
เพิ่มขึ้น ท าให้ราคาของหลักทรพัย์ตัวนัน้ลดลง หรอืราคาของตลาดลดลง ท าให้ราคาของ
หลกัทรพัยต์วันัน้เพิม่ขึน้ และค่าเบต้าที่มคี่าสูงสุดนัน้คอืบรษิทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งหมายถึงหลกัทรพัย์มคีวามผนัผวนสูงกว่าตลาด กล่าวคอื การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยจ์ะมทีศิทางไปในทศิทางเดยีวกนักบัตลาดแต่จะมอีตัราการเปลี่ยนแปลงที่สูง
กว่าตลาด อย่างไรกต็ามค่าเฉลีย่ของค่าเบต้าจดัว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1 หมายความว่าอตัรา
การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยจ์ะน้อยกว่าของตลาด กล่าวคอืการเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรพัยจ์ะมทีศิทางไปในทศิทางเดยีวกนักบัตลาดแต่จะมอีตัราการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่า
ตลาด และค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั มคี่ามากกว่า 1 แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลูมกีารกระจายตวัสงู 

ค่าผลตอบแทนที่เกนิปกตสิะสมที่มคี่าต ่าสุดตดิลบนัน้คอืบรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็เตอร ์
จ ากดั (มหาชน) และค่าผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมที่มคี่าสูงสุดนัน้คอืบรษิัท อลูคอน จ ากดั 
(มหาชน) โดยค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนที่เกนิปกตสิะสมมคี่าเป็นบวก ผลตอบแทนที่เกนิปกตมิี
ค่ามากกว่าศูนย ์แสดงให้เหน็ว่าเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงนิปันผลนัน้เป็นข่าวเชงิบวก และ
ค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัมคี่ามากกว่า 1 แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลูมกีารกระจายตวัสงู 

 
ตารางท่ี 4 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของอตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมแบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่ม จ านวน
ขอ้มลู

(ตวัอยา่ง) 

ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุ
ด 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปร

ผนั 
จา่ยลดลง 39 -0.0883 0.2392 0.0020 0.0657 32.85 
จา่ยเท่าเดมิ 22 -0.1166 0.0754 -0.0060 0.0518 -8.6333 
จา่ยเพิม่ขึน้ 51 -0.1637 0.3711 0.0349 0.1018 2.9169 

  
จากตารางที่ 4 ค่าต ่าสุดของอตัราผลตอบแทนที่เกนิปกตสิะสมของทุกกลุ่มมคี่าตดิลบ       

แต่ในกลุ่มทีจ่า่ยเงนิปันผลเท่าเดมิเมือ่เทยีบกบัปีก่อนมคี่าเฉลีย่ทีต่ดิลบ และค่าสมัประสทิธิค์วาม
แปรผนัติดลบด้วย ซึ่งแสดงถึงข้อมูลมกีารกระจายค่อนข้างต ่า จงึบอกได้ว่ากลุ่มที่มกีารจ่าย       
เงนิปันผลเท่าเดมินัน้มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบ และกลุ่มทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลลดลงและเพิม่ขึน้มี
ค่าเฉลีย่เป็นบวก อย่างไรก็ตามค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัมคี่ามากกว่า 1 ซึ่งแสดงว่าขอ้มูลมี
การกระจายตวัมากโดยเฉพาะในกลุ่มทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลลดลง 
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ตารางท่ี 5 ค่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัย ์
ล าดบัที ่ หลกัทรพัย ์ 2555 2556 2557 2558 

1 บรษิทั อลคูอน จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0008 0.0847 0.0949 0.3711 

2 บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0630 0.0678 -0.1166 N/A 

3 บรษิทั ไทยสโตเรจ 
แบตเตอรี ่จ ากดั (มหาชน) 

0.0105 -0.0305 0.0002 -0.0560 

4 บรษิทั แคปปิทอล เอน็จิ
เนียริง่ เน็ตเวริค์ จ ากดั 
(มหาชน) 

N/A 0.0332 -0.0915 -0.0780 

5 บรษิทั ชไูก จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0026 0.1486 -0.0619 N/A 

6 บรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็
เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

-0.0340 0.1152 -0.0235 -0.1637 

7 บรษิทั จรงุไทยไวรแ์อนด์
เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 

0.0754 0.0299 0.0825 -0.0429 

8 บรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอ
รี ่กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

0.0420 0.0132 N/A N/A 

9 บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

0.0147 0.0946 -0.0329 0.0444 

10 บรษิทั ฟูรกูาวา เมท็ทลั 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

N/A N/A 0.0505 0.0023 

11 บรษิทั ฮัว้ฟง รบัเบอร ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0273 -0.1341 0.0216 -0.0615 

12 บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.สตลี 
จ ากดั (มหาชน) 

N/A -0.0387 0.0747 0.0568 

13 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) 

0.0060 0.1452 0.0585 -0.0883 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) ค่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัย ์
ล าดบัที ่ หลกัทรพัย ์ 2555 2556 2557 2558 

14 บรษิทั พาโตเคมี
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

0.0261 0.0282 0.0024 0.0228 

15 บรษิทั สามชยั สตลี อนิดสัทร ี
จ ากดั (มหาชน) 

N/A 0.0057 -0.0027 N/A 

16 บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์
จ ากดั (มหาชน) 

0.0416 0.0599 0.0343 -0.0749 

17 บรษิทั สยามภณัฑก์รุป๊ 
จ ากดั (มหาชน) 

0.0170 0.3059 0.0475 0.0693 

18 บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็
สยาม จ ากดั (มหาชน) 

0.0421 -0.0585 -0.0654 -0.0621 

19 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ี
จ ากดั (มหาชน) 

0.0646 -0.0820 -0.0963 -0.0022 

20 บรษิทั อุตสาหกรรมผา้
เคลอืบพลาสตกิไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

0.0262 -0.0833 0.0119 0.0094 

21 บรษิทั เดอะ สตลี จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0260 0.0164 N/A N/A 

22 บรษิทั ทานตะวนั
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

-0.0166 0.0214 -0.0075 -0.0166 

23 บรษิทั ท.ีกรุงไทย
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

-0.0032 0.0304 0.0282 -0.0452 

24 บรษิทั อุตสาหกรรมถงัโลหะ
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

0.0197 0.0448 -0.0646 0.0262 

25 บรษิทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0584 0.0873 0.0228 0.0422 

26 บรษิทั ไทยนามพลาสตกิส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

0.1297 -0.0488 -0.0128 0.2392 

27 บรษิทั ไทย โอ.พ.ีพ.ี จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0101 -0.0548 0.0234 0.0661 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) ค่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัย ์
ล าดบัที ่ หลกัทรพัย ์ 2555 2556 2557 2558 

29 บรษิทั ไทยรุง่ยเูนียนคาร ์
จ ากดั (มหาชน) 

-0.0193 0.1134 0.0473 -0.0790 

30 บรษิทั วนีิไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

-0.0650 -0.0551 -0.0481 0.0441 

31 บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) 

0.0032 0.0281 0.0692 0.0244 

หมายเหตุ : N/A คอื กลุ่มหลกัทรพัยท์ีไ่มม่กีารประกาศจา่ยเงนิปันผลในปีนัน้ 
จากการเกบ็รวบรวมราคาปิดรายวนัของหลกัทรพัยแ์ละดชันีราคาหลกัทรพัยข์องตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อค านวณหาค่าอัลฟ่าและเบต้าของแต่ละบริษัท เพื่อใช้
ค านวณหาผลตอบแทนที่คาดหวงั โดยน าผลตอบแทนของหลกัทรพัย์จรงิไปเปรยีบเทียบกบั
ผลตอบแทนทีค่าดหวงั เพื่อค านวณผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัยร์ายวนัในช่วงทีม่กีาร
ประกาศจ่ายเงนิปันผลและรวบรวมเป็นผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัย ์เพื่อน าไป
ประมวลผลทางสถติ ิ 

ผลการค านวณผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลกัทรพัย์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์
ประกาศจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัการประกาศเงนิปันผลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2558 จ านวน 31 
บรษิัท ค านวณได้จากน าผลตอบแทนที่เกินปกติรายวนัของหลักทรพัย์ ในช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ประกาศจ่ายเงนิปันผลทัง้หมด 7 วนั (-3 ถงึ +3 วนั) น ามารวมกนัจะไดผ้ลตอบแทนที่
เกนิปกตสิะสม 
 จากตางรางที่ 5 พบว่าค่าผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมที่มีค่าต ่ าสุดติดลบนั ้นคือ         
บรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) และค่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมที่มคี่าสูงสุด
นั ้นคือบริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) และจากการวิเคราะห์แนวโน้มของบริษัทที่มีค่า
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องคอื บรษิทั อลคูอน จ ากดั (มหาชน) ในทาง
กลบักนั บรษิัทที่มคี่าผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมลดลงอย่างต่อเนื่องคอื บรษิัท ศูนย์บรกิาร
เหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ซึง่มคี่าตดิลบในทุกปี 

2.2 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
ในการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 เป็นการทดสอบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผล ท าให้เกดิ    

อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศเงนิปันผลหรอืไม่ 
 การประกาศจา่ยเงนิปันผลไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
H0 : CAR it = 0 
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 การประกาศจา่ยเงนิปันผลมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
H1 : CAR it ≠ 0 
CARit  =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของการประกาศจ่ายของบรษิทัที ่ i ในครัง้ที ่t 

จากการตรวจสอบการแจกแจงอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลักทรพัย ์       
พบว่าข้อมูลมกีารแจกแจงไม่ปกติ แต่จ านวนของตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษามจี านวนมากกว่า       
30 ตวัอย่างดงันัน้การศกึษาครัง้นี้จงึใช้สถติ ิt-test ในการทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ(ชูเกยีรต ิ
วชริศรสีุนทรา, 2554, หน้า 41) 
ตารางท่ี 6 ค่าทดสอบทางสถติขิองผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม 

กลุ่ม t-statistics จ านวน
ตวัอยา่ง 

Sig. (2-tailed) 

รวมทัง้หมด 1.947 112 0.054* 
หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

    * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
จากตารางที ่6 การทดสอบทางสถติขิองผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม ผูศ้กึษาไดท้ าการ

ทดสอบการประกาศจ่ายเงนิปันผลของผลตอบแทนที่เกินปกตสิะสมจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
112 ตวัอย่าง และผลการทดสอบทางสถติขิองกลุ่มตวัอย่างรวมทัง้หมดมคี่านัยส าคญัทางสถติิ
เท่ากับ 0.054 ซึ่งสรุปผลได้ว่า การประกาศจ่ายเงินปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้า
อุตสาหกรรมนัน้มผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.10 
ตารางท่ี 7 ค่าทดสอบทางสถิติของผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมในกลุ่มจ่ายเงนิปันผลลดลง    
เท่าเดมิ  และเพิม่ขึน้ 

กลุ่ม t-statistics จ านวนตวัอยา่ง Sig. (2-tailed) 
จา่ยลดลง 0.186 39 0.853 
จา่ยเท่าเดมิ -0.542 22 0.594 
จา่ยเพิม่ขึน้ 2.444 51 0.018** 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

    * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
 จากตารางที่ 7 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมจากตารางที่ 6 โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึน้  โดยผลการ
ทดสอบทางสถติพิบว่ากลุ่มทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้มคี่านัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 
0.018 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลท าให้เกดิอตัรา
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ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมหรอืกล่าวได้ว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลเพิ่มขึ้นท าให้ราคา
หลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลงไป ซึง่เป็นการปฏเิสธ H0 และยอมรบั H1 
3. การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงิน
ปันผล 
 ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของ             
ราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงนิปันผล 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 1. ขนาดของบรษิทั (Size) ซึง่วดัโดย สนิทรพัยร์วม (Total Assets) 
 2. สภาพคล่องของบริษัท  (Liquidity) ซึ่งวัดโดย อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current 
Ratio) 

3. ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ซึ่งวดัโดย อตัราผลตอบแทนส่วนของ         
ผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) 

การใช้ 3 ปัจจยันี้แบ่งโดยใช้ค่ามธัยฐานในการแบ่งกลุ่ม โดยแต่ละปัจจยัมคี่ามธัยฐาน 
ดงันี้ 
 1. สินทรพัย์รวมถัวเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3,147,260 บาท (สามารถดูรายละเอียดใน         
ตารางผนวกที ่2) 
 2. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนถัวเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  2.12 เท่า (สามารถดูรายละเอียดใน     
ตารางผนวกที ่3) 
3. อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุ้นถวัเฉลีย่มคี่าเท่ากบั 10.89 เท่า (สามารถดูรายละเอยีดใน
ตารางผนวกที ่4) 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
ในการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 เพื่อทดสอบว่าขนาดของบรษิทัที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อ

อตัราผลตอบแทนที่เกนิปกตใินช่วงประกาศเงนิปันผลหรอืไม่ โดยแบ่งกลุ่มบรษิัทเป็น 2 กลุ่ม            
คอื กลุ่มบรษิทัขนาดเลก็ และกลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่  

H0 : CARsmall = CARbig   
H1 : CARsmall ≠ CARbig 

CARsmall =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็ 
CARbig   =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ 
ตารางท่ี 8 ค่าสถติเิชงิพรรณนาแบ่งตามขนาดของบรษิทั 

สถิติเชิงพรรณนาแบ่งตามขนาดของบริษทั 
กลุ่ม จ านวน

ขอ้มลู 
(ตวัอยา่ง) 

ค่า
ต ่าสุด 

ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปร
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ผนั 

ขนาดเลก็ 58 -0.1637 0.2392 0.0117 0.0629 5.3761 
ขนาดใหญ่ 54 -0.1166 0.3711 0.0141 0.0897 6.3617 

หมายเหตุ : กลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่มจี านวน 15 บรษิทั มจี านวน 54 ตวัอยา่ง 
กลุ่มบรษิทัขนาดเลก็มจี านวน 16 บรษิทั มจี านวน 58 ตวัอยา่ง 
และมบีรษิทัทีไ่มไ่ดม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลจ านวน 12 ตวัอยา่ง รายละเอยีดดงัตารางผนวกที ่1 
 จากตางรางที่ 8 พบว่ากลุ่มบรษิทัที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลไม่ว่าจะขนาดเลก็หรอื
ขนาดใหญ่จะมคี่าต ่าสุดของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมตดิลบ จากการพจิารณาในกลุ่มบรษิทั
ขนาดเล็ก   มบีรษิัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยในกลุ่มบรษิัทขนาดใหญ่มี
บรษิัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) และค่าสูงสุดของผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของกลุ่ม
บรษิทัขนาดเลก็ คอืบรษิทั ไทยนามพลาสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ค่าสงูสุดของผลตอบแทนทีเ่กนิ
ปกตสิะสมของกลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ คอืบรษิทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) แต่โดยรวมแลว้ในช่วง
การศกึษากลุ่มบรษิทัขนาดเลก็และบรษิทัขนาดใหญ่มคี่าเฉลีย่ไมต่่างกนัมาก และค่าสมัประสทิธิ ์
ความแปรผนัของทัง้สองกลุ่มแสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลูมกีารกระจายตวัมาก ผลโดยสรุปพบว่ากลุ่ม
บรษิทัขนาดใหญ่มคี่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตมิากกว่ากลุ่มบรษิทัขนาดเลก็ 
ตารางท่ี 9 การทดสอบความแปรปรวนของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมส าหรบักลุ่มบรษิทัทีม่ ี
ขนาดเลก็และกลุ่มบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
4.181 0.043** 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

    * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
จากตารางที ่9 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มบรษิทัที่มขีนาดเลก็และกลุ่มบรษิทั     

ที่มขีนาดใหญ่ว่าความแปรปรวนแตกต่างกนัหรอืไม่ จากค่า F – Test (Levene’s Test) มคี่า
เท่ากบั 4.181 ค่า p – value (Sig) เท่ากบั 0.043 ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั จงึสรปุไดว้่าความ
แปรปรวนของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 10 การทดสอบความแตกต่างของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมระหว่างกลุ่มบรษิทั
ขนาดเลก็และบรษิทัขนาดใหญ่ 

t-test for Equality of Means 

t-statistics Sig. (2-tailed) 
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0.161 0.872 
หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

     * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
จากผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มในตารางที่ 9 ซึ่งแสดงผลว่าความ

แปรปรวนของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนั จงึใชค้่า t – statistics ในกรณีทีค่วามแปรปรวนไมเ่ท่ากนั   
ซึ่งมคี่าเท่ากบั 0.161 ค่า p – value (Sig) เท่ากบั 0.872 ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั ดงันัน้จงึ
ยอมรบั H0 คอื กลุ่มบรษิทัขนาดเลก็และขนาดใหญ่มคี่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมไม่แตกต่าง
กนั 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
เพื่อทดสอบว่าสภาพคล่องของบรษิทัทีแ่ตกต่างกนัจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนทีเ่กนิ

ปกตใินช่วงประกาศเงนิปันผลหรอืไม่ โดยแบ่งกลุ่มบรษิทัเป็น 2 กลุ่ม คอืบรษิทัที่มสีภาพคล่อง
ต ่าและบรษิทัทีม่สีภาพคล่องสงู  

H0 : CARlowliq = CARhighliq  
H1 : CARlowliq ≠ CARhighliq 

CARlowliq  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่า 
CARhighliq = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่สีภาพคล่องสงู 
ตารางท่ี 11 ค่าสถติเิชงิพรรณนาแบ่งตามสภาพคล่องของบรษิทั 

สถิติเชิงพรรณนาแบ่งตามสภาพคล่องของบริษทั 
กลุ่ม จ านวน

ขอ้มลู
(ตวัอยา่ง) 

ค่า
ต ่าสุด 

ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปร

ผนั 
สภาพ
คล่องต ่า 

54 -0.1637 0.3711 0.0176 0.0859 4.8807 

สภาพ
คล่องสงู 

58 -0.1341 0.3059 0.0083 0.0674 8.1205 

หมายเหตุ : กลุ่มบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่ามจี านวน 16 บรษิทั มจี านวน 54 ตวัอยา่ง 
กลุ่มบรษิทัทีม่สีภาพคล่องสงูมจี านวน 15 บรษิทั มจี านวน 58 ตวัอยา่ง 
และมบีรษิทัทีไ่มไ่ดม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลจ านวน 12 ตวัอยา่ง รายละเอยีดดงัตารางผนวกที ่1 

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มบรษิทัที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลไม่ว่าจะสภาพคล่องต ่า
หรอืสภาพคล่องสูงจะมคี่าต ่าสุดติดลบ โดยจากการพจิารณาบรษิัทในกลุ่มที่มสีภาพคล่องต ่า
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พบว่า มบีรษิัท ซเีอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยในกลุ่มบรษิัทที่มสีภาพคล่องสูง                  
มบีรษิทั ฮัว้ฟง รบัเบอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยค่าเฉลีย่แต่ละสองกลุ่มไม่ต่างกนัมาก
นัก แต่กลุ่มทีม่สีภาพคล่องต ่ามคี่าเฉลีย่ทีด่กีว่ากลุ่มทีม่สีภาพคล่องสูง และค่าสมัประสทิธิค์วาม
แปรผันของทัง้สองกลุ่มมกีารกระจายตัวของข้อมูลมากโดยกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูงจะมกีาร
กระจายตวัของขอ้มลูมากกว่ากลุ่มทีม่สีภาพคล่องต ่า 

ตารางท่ี 12 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่าและกลุ่มบรษิทัทีม่ ี
สภาพคล่องสงู 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
1.128 0.290 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

     * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
จากตารางที่ 12 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มบรษิัทที่มีสภาพคล่องต ่าและ        

กลุ่มบรษิทัทีม่สีภาพคล่องสูงว่าความแปรปรวนแตกต่างกนัหรอืไม่ จากค่า F – Test (Levene’s 
Test) มคี่าเท่ากบั 1.128 ค่า p – value (Sig) เท่ากบั 0.290 ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั จงึสรุป
ไดว้่าความแปรปรวนของทัง้สองกลุ่มไมแ่ตกต่างกนั 
ตารางท่ี 13 การทดสอบความแตกต่างของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมระหว่างกลุ่มบรษิทัทีม่ ี
สภาพคล่องต ่าและกลุ่มทีม่สีภาพคล่องสงู 

t-test for Equality of Means 

t-statistics Sig. (2-tailed) 
-0.641 0.523 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

     * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
 จากผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มในตารางที่ 12 ซึ่งแสดงผลว่าความ
แปรปรวนของทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั จงึได้ค่า t – statistics ในกรณีที่ค่าความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ -0.641 ค่า p – value (Sig) เท่ากับ 0.523 ซึ่ง
มากกว่าระดบันยัส าคญั ดงันัน้จงึยอมรบั H0 คอื กลุ่มบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่าและกลุ่มบรษิทัทีม่ ี
สภาพคล่องสงูมอีตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมไมแ่ตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 
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เพื่อทดสอบว่าอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อ
อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศเงนิปันผลหรอืไม่ โดยจะแบ่งกลุ่มบรษิทัเป็น 2 กลุ่ม 
คอื กลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าและบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของ         
ผูถ้อืหุน้สงู  

H0 : CARlowroe = CARhighroe 

H1 : CARlowroe ≠ CARhighroe  
CARlowroe  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า 
CARhighroe = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สงู 
ตารางท่ี 14 ค่าสถติเิชงิพรรณนาแบ่งตามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

สถิติเชิงพรรณนาแบ่งตามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
กลุ่ม จ านวน

ขอ้มลู
(ตวัอยา่ง) 

ค่า
ต ่าสุด 

ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปร

ผนั 
ROE ต ่า 58 -0.1637 0.1452 -0.0046 0.0614 -13.3478 
ROE สงู 54 -0.0963 0.3711 0.0315 0.0871 2.7651 

หมายเหตุ : กลุ่มบรษิัทที่มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นต ่ามจี านวน 17 บรษิัท มจี านวน 58 
ตัวอย่าง กลุ่มบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงมีจ านวน 14 บริษัท มีจ านวน 54 
ตวัอย่าง และมบีรษิัททีไ่ม่ได้มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลจ านวน 12 ตวัอย่าง รายละเอยีดดงัตาราง
ผนวกที ่1 

จากตารางที่  14 พบว่ากลุ่มบริษัทที่มีการประกาศจ่าย เงินปันผลไม่ว่าจะอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้นต ่าหรอือตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงจะมคี่าต ่าสุดตดิลบ 
โดยจากการพจิารณาบรษิทัในกลุ่มทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าพบว่ามบีรษิทั ซเีอส
พ ีสตีลเซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) โดยในกลุ่มบรษิัทที่มีอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้นสูง
พบว่ามบีรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้
ถอืหุ้นต ่าที่มคี่าเฉลีย่ตดิลบ โดยค่าตดิลบทีม่ากทีสุ่ดเกดิจากบรษิทั เดอะ สตลี จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งมีค่าอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น เฉลี่ยเท่ากับ  -10.27 เท่า จึงเป็นผลท าให้ค่า
สัมประสิทธิค์วามแปรผันนั ้นติดลบซึ่งแสดงถึงข้อมูลกระจายต ่ า โดยสรุปกลุ่มที่มีอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สูงมคี่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตดิกีว่ากลุ่มทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วน
ของผูถ้อืหุน้ต ่า 
ตารางท่ี 15 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้
ต ่าและกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สงู 
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Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
0.913 0.341 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

     * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
จากตารางที่ 15 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มบรษิทัที่มอีตัราผลตอบแทนส่วน

ของผู้ถือหุ้นต ่ าและกลุ่มบรษิัทที่มอีัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงว่าความแปรปรวน
แตกต่างกนัหรอืไม่ จากค่า F – Test (Levene’s Test) มคี่าเท่ากบั 0.913 ค่า p – value (Sig) 
เท่ากับ 0.341  ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคัญ จงึสรุปได้ว่าความแปรปรวนของทัง้สองกลุ่มไม่
แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 16 การทดสอบความแตกต่างของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมระหว่างกลุ่มบรษิทัทีม่ ี
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าและอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สงู 

t-test for Equality of Means 

t-statistics Sig. (2-tailed) 
2.548 0.012** 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

    * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
 จากผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มในตารางที่ 15 ซึ่งแสดงผลว่าความ
แปรปรวนของทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จงึได้ค่า t – statistics ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่
แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.548 ค่า p – value (Sig) เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคญั ดงันัน้จงึยอมรบั H1 คือ กลุ่มบรษิัทที่มีอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นต ่าและ   
กลุ่มบรษิัทที่มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทสูงมอีตัราผลตอบแทนที่เกินปกติ
สะสมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ  

จากผลการทดสอบทางสถติติามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในตาราง
ที่ 16 ผู้ศึกษาจึงศึกษาเพิ่มเติมว่ากลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงมีอัตรา
ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมมากกว่ากลุ่มที่มอีัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นต ่ าหรอืไม ่   
โดยจะใช้ค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.006 พบว่าอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมในกลุ่ม
บรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สงูมอีตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมมากกว่ากลุ่ม
ทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าอยา่งมนียัส าคญั 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้จะประกอบไปดว้ยการสรปุผลการศกึษา อภปิรายผล ขอ้เสนอแนะ และขอ้จ ากดั
ของงานวจิยั ดงันี้ 
 
สรปุผลการศึกษา  
 
 ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย ์    
ต่อการประกาศจ่ายเงนิปันผล และศึกษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของ
ราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงนิปันผล ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรม สนิค้าอุตสาหกรรม ส าหรบัการประกาศจ่ายเงนิปันผลในรอบระยะเวลาบญัช ี12 
เดอืน ในปี 2555 – 2558 ต่อเนื่องกนัอย่างน้อยสองปี พบว่ามีกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 31 บรษิัท 
เป็นจ านวนครัง้ทีป่ระกาศจา่ยทัง้หมด 112 ครัง้ 
 ในการศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์ต่อการประกาศจ่ายเงนิปันผล ได้
ก าหนดช่วงระหว่างเกิดเหตุการณ์  7 วัน คือช่วงเวลา 3 วันก่อนและหลังวันประกาศ         
จ่ายเงนิปันผล เพื่อทดสอบว่ามผีลตอบแทนที่เกนิปกติในช่วงที่ประกาศจ่ายเงนิปันผลหรอืไม ่
และในการศึกษาครัง้นี้ จะไม่รวมถึงการประกาศข่าวอื่นที่นอกเหนือจากการประกาศ        
จา่ยเงนิปันผล เพื่อใหร้าคาหลกัทรพัยท์ีท่ าการทดสอบสะทอ้นถงึข่าวการประกาศจ่ายเงนิปันผล
เพยีงอยา่งเดยีว 

การศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจา่ยเงนิปันผล ไดแ้บ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึน้ จากผล
การศกึษาพบว่า การประกาศจ่ายเงนิปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรม สนิค้าอุตสาหกรรมทัง้หมด
นัน้มผีลต่อราคาหลกัทรพัย์กล่าวคอือตัราผลตอบแทนเกนิปกตสิะสมไม่เท่ากบัศูนย์ ณ ระดบั
นัยส าคญั 0.10 และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์กลุ่มทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้การ
ประกาศจา่ยเงนิปันผลมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 แต่
กลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลลดลงและกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเท่าเดมินัน้การประกาศจ่ายเงนิ
ปันผลไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
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ตารางท่ี 17 สรุปผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงนิปันผลที่
ประกาศจา่ย 

  การประกาศจ่ายเงนิปันผล 
การเปลีย่นแปลงการ

จา่ยเงนิปันผล 
ค่าเฉลีย่ของ

ผลตอบแทนทีเ่กนิ
ปกตสิะสม 

Sig.  
(2-tailed) 

มผีลต่อราคา
หลกัทรพัย ์

ไมม่ผีลต่อ
ราคา

หลกัทรพัย ์
1. กลุ่ มจ่าย เงิน ปันผล
ลดลง 

0.0020 0.853  / 

2. กลุ่มจา่ยเงนิปันผล 
เท่าเดมิ 

-0.0060 0.594  / 

3. กลุ่ มจ่าย เงิน ปันผล
เพิม่ขึน้ 

0.0349 0.018** /  

 
จากตารางที ่17 การทดสอบว่าการประกาศจา่ยเงนิปันผล ท าใหเ้กดิอตัราผลตอบแทนที่

เกนิปกตใินช่วงประกาศเงนิปันผลหรอืไม่ ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปันผล
เพิม่ขึน้จากปีก่อนมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์ในเชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิแสดงใหเ้หน็ว่านกัลงทุนมกีารตอบสนองต่อขา่วการประกาศจา่ยเงนิปันผลทีเ่พิม่ขึน้  

ในการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการประกาศจ่าย       
เงิน ปันผล  ผู้ ศึกษ าได้แบ่ งออก เป็น  3 ปั จจัย  ดังนี้  ขนาดของบริษัท  สภาพคล่ อ ง                  
และความสามารถในการท าก าไร โดยในแต่ละปัจจยั ผูศ้กึษาไดท้ าการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มบรษิทัที่มขีนาดเลก็และขนาดใหญ่ กลุ่มบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่าและสภาพคล่องสูง 
และกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าและอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุ้น
สูง โดยเกณฑท์ี่ใช้ในการแบ่งคอื น าขอ้มูลแต่ละปัจจยัน ามาหาค่าเฉลีย่ 4 ปีและหาค่ามธัยฐาน
เพื่ อ แบ่ งก ลุ่ ม โด ยห ากตั ว อ ย่ า งมีค่ าสู งก ว่ าห รือ เท่ ากับ มัธ ย ฐาน จะจัด ก ลุ่ ม เป็ น                     
กลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ กลุ่มบรษิทัที่มสีภาพคล่องสูง และกลุ่มบรษิทัที่มอีตัราผลตอบแทนส่วน
ของผู้ถือหุ้นสูง และหากตัวอย่างมีค่าต ่ ากว่ามัธยฐานจะจดักลุ่มเป็นกลุ่มบรษิัทขนาดเล็ก      
กลุ่มบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่า และกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า 
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ตารางท่ี 18 สรุปผลการศึกษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อ         
การประกาศจา่ยเงนิปันผล 

ปัจจยั Sig.  
(2-tailed) 

แตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม 

ไมแ่ตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม 

1. ขนาดของบรษิทั 0.872  / 
2. สภาพคล่อง 0.523  / 
3. อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.012** /  
หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

    * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
ในตารางที่ 18 ผลการศกึษาในเรื่องของปัจจยัที่เป็นการทดสอบว่าอตัราผลตอบแทน     

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่แตกต่างกันส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนที่เกินปกติในช่วง     
ประกาศจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ จงึสามารถสรุปได้ว่า บรษิัทที่มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือ
หุน้ต ่าและสูงนัน้มอีตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตต่ิอประกาศจ่ายเงนิปันผลแตกต่างกนั และพบว่า
อตัราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมในกลุ่มบรษิัทที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงม ี  
อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมมากกว่ากลุ่มที่มีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าอย่าง   
มนียัส าคญั 
 
อภิปรายผล  
 

จากการศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์ต่อการประกาศจ่ายเงินปันผล                
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่มีการประกาศจ่าย เงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนักลงทุนมีการ
ตอบสนองต่อการประกาศจา่ยเงนิปันผลทีเ่พิม่ขึน้ในเชงิบวก (อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม
เป็นบวกและ   มนีัยส าคญัที่ระดบั 0.10) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของตรงศักดิ ์อู่ดาราศักดิ ์
(2540) ธรีศกัดิ ์ธาราศานิต (2546) และ นนทวชัร ์อนุสรณ์พาณิช (2548) ซึ่งผลการศกึษามคี่า
เป็นบวก แสดงถึงการประกาศจ่ายเงนิปันผลส่งผลให้ราคาหลกัทรพัย์เพิ่มขึ้น แต่ขดัแย้งกับ
งานวจิยัของอภญิญา อารมณ์ชื่น (2550) และ ชูเกยีรต ิวชริศรสีุนทรา (2554) ซึง่ผลการศกึษามี
ค่าเป็นเชงิลบ แสดงถงึการประกาศจา่ยเงนิปันผลส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยล์ดลง  
 จากการศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศ
จ่ายเงนิปันผล ผลการศกึษาพบว่า ไม่ว่าบรษิทัที่มขีนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ การตอบสนองของ
ราคาหลกัทรพัย์เมื่อมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งขดัแยง้กบังานวจิยัของ   
ชูเกียรติ วชิรศรสีุนทรา (2554) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลของธุรกิจ
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ขนาดเลก็จะมคี่าเฉลีย่อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิงูกว่าธุรกจิขนาดใหญ่ และพบว่ากลุ่มบรษิทั
ขนาดเลก็ได้รบัผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยใ์ห้ลดลงมากกว่าบรษิัทขนาดใหญ่ เช่นเดยีวกบั
งานวจิยัของอภญิญา อารมณ์ชื่น (2550) และผลการศกึษาในดา้นของสภาพคล่อง พบว่าไม่ว่า
บรษิัทที่มีสภาพคล่องต ่ าหรอืสภาพคล่องสูง การตอบสนองของราคาหลักทรพัย์เมื่อมีการ
ประกาศจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่แตกต่างกนั อย่างไรก็ตามผลการศกึษาพบว่าการตอบสนองของ
ราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจา่ยเงนิปันผลของกลุ่มทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า
และกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงส่งผลให้เกิดอตัราผลตอบแทนที่เกินปกติ
แตกต่างกนั และพบว่าอตัราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมในกลุ่มบรษิัทที่มีอตัราผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้อืหุน้สูงมอีตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมมากกว่ากลุ่มทีม่ ีอตัราผลตอบแทนส่วน
ของผูถ้อืหุน้ต ่าอยา่งมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ผลการศกึษาที่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ อภญิญา อารมณ์ชื่น (2550) และ ชูเกยีรต ิ
วชริศรสีุนทรา (2554) ซึ่งพจิารณาในด้านของช่วงเวลาในการศึกษา และกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศกึษาซึง่แตกต่างกนักบัการศกึษาในครัง้นี้ คอืการศกึษาในครัง้นี้จะเป็นผลการศกึษาเฉพาะ
กลุ่ม อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ในช่วงปี  พ .ศ . 2555 – 2558 จะไม่รวมถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่น หรอืช่วงเวลาในการศกึษาอื่น  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี  
 
 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ มดีงันี้ 

1. จากการศกึษาในครัง้นี้พบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยท์ า
ให้เกิดผลตอบแทนที่เกินปกติจากการลงทุน ดังนั ้น นักลงทุนควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในช่วงที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล  และนักลงทุนควรพิจารณา
ลงทุนบรษิัทที่มีการประกาศจ่ายเงนิปันผลที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการประกาศจ่าย      
เงนิปันผลส่งผลให้ราคาหลกัทรพัย์เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเหตุการณ์ประกาศจ่ายเงนิปันผล 7 วนั 
ดงันัน้นักลงทุนควรพิจารณา   ท าการซื้อหุ้นในช่วง 3 วนัก่อนและหลงัที่มกีารประกาศจ่าย    
เงนิปันผลของบรษิทั 

2. จากการศกึษาในครัง้นี้พบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ท า
ใหเ้กดิอตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิจากผลการศกึษาสะทอ้นถงึพฤตกิรรมของนักลงทุนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการลงทุน โดยไม่ใช้ข้อมูล
สาธารณะในการพจิารณาประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ควรหาแนวทางพฒันาความรูข้องนักลงทุนไทยเพื่อไม่ให้มนีักลงทุนกลุ่มใดไดร้บัประโยชน์จาก
การลงทุนเหนือกลุ่มอื่น 
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3. จากการศึกษาในครัง้นี้พบว่าอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอีกปัจจยัที่นัก
ลงทุนควรให้ความส าคญัในการตดัสนิใจพจิารณาลงทุน นักลงทุนควรเลอืกลงทุนในบรษิัทที่มี
อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุน้สงูมากกว่าลงทุนในบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อื
หุน้ต ่า 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป มดีงันี้ 
1. ในการศกึษาครัง้นี้ผู้ศกึษาเลอืกศกึษาในกลุ่มบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์       

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สนิค้าอุตสาหกรรม ดงันัน้ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไปควร
ศกึษาในหมวดอุตสาหกรรมอื่น 

2. ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคา
หลักทรพัย์ต่อการประกาศจ่ายเงนิปันผล โดยแบ่งออกเป็น ขนาดของบรษิัท สภาพคล่อง     
และความสามารถในการท าก าไร ส าหรับการศึกษาครัง้ต่อ ไปอาจเพิ่มปัจจัยอื่นๆ เช่น 
ความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ 

3. ในการศกึษาครัง้นี้ก าหนดช่วงระหว่างเกดิเหตุการณ์ 7 วนั คอืช่วงเวลา 3 วนัก่อน
และหลงัวนัประกาศจ่ายเงนิปันผลพบว่าการประกาศจ่ายปันผลในช่วงนี้เกดิผลตอบแทนที่เกนิ
ปกติ ส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไปควรเพิ่มช่วงระยะเวลาให้มากกว่า 7 วนั เช่น ศึกษาในช่วง
ระยะเวลา 15 วนั และน ามาเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาครัง้นี้ 
 
ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

1. ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้สืบค้นข่าวอื่นในช่วง 3 วันก่อนและหลังประกาศ      
จ่ายเงิน ปันผลเฉพาะ www.settrade.com เท่ านั ้น  แต่จะไม่รวมถึงข่าวอื่ นๆที่ประกาศ
นอกเหนือจากทีก่ล่าวมา 

2. ในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 ผลการศกึษา
ทีไ่ดอ้าจแตกต่างกบัผลการศกึษาในช่วงเวลาอื่น 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ชานนท ์ จารุพานิช.  (2558).  โครงสรา้งผูถ้อืหุน้และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล  (วทิยานิพนธ์

ปรญิญาโท). สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพมหานคร. 
ชเูกยีรต ิ วชริศรสีุนทรา.  (2554).  การตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศเงนิปันผล
 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท). 
 มหาวทิยาลยัศลิปากร,  กรงุเทพมหานคร. 
ฐสษิฐ ์ สวโรจน์กจิเตโช.  (2558).  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบรษิัทใน SET High Dividend ของ
ประเทศไทย  (วทิยานิพนธป์รญิญาโท). มหาวทิยาลยักรงุเทพ, กรงุเทพมหานคร. 

ฐานัสต์  อานนท์กิจพานิช.  (2551).  การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (วทิยานิพนธป์รญิญาโท). มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 

ตรงศักดิ ์ อู่ดาราศกัดิ.์  (2540).  ผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิัททีม่ต่ีอ
ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   (โครงการวิจัยระดับ    
ปรญิญาโท).มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์, กรงุเทพมหานคร. 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  (2558).  พฒันาการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
นบัตัง้แต่เริม่การซื้อขาย(ปี2518-2557).  
http://www.set.or.th/setresearch/presentation_p1.html. 

ธรีศกัดิ ์ ธาราศานิต.  (2546).  ผลกระทบของการประกาศจา่ยเงนิปันผลทีม่ต่ีอผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ในช่วงวันประกาศจ่ายเงินปันผล .  (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ). 
มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์, กรงุเทพมหานคร. 

นนทวชัร์  อนุสรณ์พาณิช.  (2548).  การตอบสนองของราคาหลักทรพัย์เมือ่มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผล.  (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรงุเทพมหานคร. 

นลนิ ี เวชวริยิกุล.  (2551).  การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทักลุ่ม
 อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
 ประเทศไทย (วทิยานิพนธป์รญิญาโท). มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 
 กรงุเทพมหานคร.



54 
 

  บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นวพร  เนียมพลอย.  (2548).  ผลกระทบของการประกาศจ่ายเงินปันผลทีม่ ีต่ออัตรา
 ผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  (การศกึษาค้นคว้า
 ดว้ยตนเอง).  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพมหานคร. 
พรอนงค ์ บุษราตระกูล.  (2548).  การลงทุนพื้นฐานและการประยุกต์.  กรุงเทพมหานคร: โรง

พมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
มลัลกิา  ปวะบุตร.  (2558).  ผลกระทบของนโยบายเงนิปันผลต่อความผนัผวนของราคาหุน้ใน
 ตลาดทุนในประเทศไทย  (การศกึษาคน้ควา้อสิระ). สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์, 
 กรงุเทพมหานคร. 
ศุภวฒัน์  วฒัน์ธนปติ.  (2556).  การทดสอบความมปีระสิทธภิาพของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
 ประเทศ ไทยในมิติของข้อมูลข่าวสารทีเ่กีย่วกับนโยบายทางการเงินของประเทศ
 ส ห รัฐอ เม ริก า  (วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญ าเอก ) . มห าวิท ยาลัย ธุ รกิ จบัณ ฑิ ตย์ ,
 กรงุเทพมหานคร. 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย .  (2557).  การบรหิารกลุ่ม
 สนิทรพัยล์งทุน  ทฤษฎีตลาดทุน (พมิพ์ครัง้ที่ 4).  กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง
 แอนดพ์บัลชิชิง่.  
สริน   กิตติคง .  (2556).  ผลกระทบของประเภทผู้ถือหุ้น ต่อนโยบายการจ่ายปันผ ล  
 (การศกึษาอสิระ).  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ กรงุเทพมหานคร. 
อภญิญา  อารมณ์ชื่น.  (2550).  การตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศเงนิปันผล
 ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท). 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพมหานคร. 
ภาษาต่างประเทศ 
Fama, F. E.,  (1970)  Efficient Capital Market: Review of Theory and Empirical Work.  

Journal of Finance. 25 (2): 384-417 
Gordon, M. J. (1962). Dividend, Earnings, and Stock Price, The Review of Economics 

and Statistics, Vol. 41, No. 2, Part 1 (May, 1959), pp. 99-105 
Mehta, A.  (2012)  An Empirical Analysis of Determinants of Dividend Policy - Evidence 

from the UAE Companies,  Institute of Management Technology, Dubai. 
Nasser, A. A., and Shirazi, S.  (2015)  EXAMINING THE DETERMINANTS OF 

DIVIDEND POLICY IN LISTED COMPANIES IN TEHRAN STOCK EXCHANGE.  
Babol: Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 



55 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Sharpe, F. W.,  (1964)  Capital Asset Prices: Theory of Market Equilibrium Under 

conditions of Risk.  Journal of Finance. 19 (3): 425-442. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ภาคผนวก ก  
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ตารางผนวกท่ี 1 รายชื่อบรษิทัทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลและไม่มกีารประกาศขา่วอื่น
ในช่วง 3 วนัก่อนหลงัประกาศจา่ยเงนิปันผลในปี พ.ศ. 2555 - 2558 
หลกัทรพัย ์ 2555 2556 2557 2558 
บรษิทั อลคูอน จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) / / / N/A 
บรษิทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั แคปปิทอล เอน็จเินียริง่ เน็ตเวริค์ จ ากดั 
(มหาชน) 

N/A / / / 

บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) / / / N/A 
บรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) / / N/A N/A 
บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) N/A N/A / / 
บรษิทั ฮัว้ฟง รบัเบอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.สตลี จ ากดั (มหาชน) N/A / / / 
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั พาโตเคมอุีตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั สามชยั สตลี อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) N/A / / N/A 
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บรษิทั สยามภณัฑก์รุป๊ จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั อุตสาหกรรมผา้เคลอืบพลาสตกิไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

/ / / / 

บรษิทั เดอะ สตลี จ ากดั (มหาชน) / / N/A N/A 
บรษิทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั (มหาชน) / / / / 
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ตารางผนวกท่ี 1 (ต่อ) รายชื่อบรษิทัทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลและไม่มกีารประกาศขา่วอื่น
ในช่วง 3 วนัก่อนหลงัประกาศจา่ยเงนิปันผลในปี พ.ศ. 2555 - 2558 
หลกัทรพัย ์ 2555 2556 2557 2558 
บรษิทั ไทยนามพลาสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ไทย โอ.พ.ีพ.ี จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ไทยรุง่ยเูนียนคาร ์จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) / / / / 
บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จ ากดั (มหาชน) / / / / 

หมายเหต ุ: / คอื บรษิทัทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผล 
    N/A คอื บรษิทัทีไ่มม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผล 
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การจดักลุ่มตวัอย่างตามขนาดสินทรพัยร์วม 
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ตารางผนวกท่ี 2 การจดักลุ่มตวัอยา่งตามขนาดสนิทรพัยร์วม 

ล าดบัที ่ บรษิทั 

สนิทรพัยร์วมประจ าปี สนิทรพัย์
รวมถวั
เฉลีย่ 
(ลา้น
บาท) 

2555 
(ลา้นบาท) 

2556 
(ลา้นบาท) 

2557 
(ลา้นบาท) 

2558 
(ลา้นบาท) 

1 บรษิทั พาโตเคมี
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน)      533.94       655.65       638.82       640.09  

     
617.12  

2 บรษิทั 
อตุสาหกรรมผา้
เคลอืบพลาสตกิ
ไทย จ ากดั 
(มหาชน)      661.54       663.92       627.00       587.25  

     
634.93  

3 บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์
จ ากดั (มหาชน)      750.50       805.94       845.73       848.71  

     
812.72  

4 บรษิทั ไทยโพลี
อะครลิคิ จ ากดั 
(มหาชน) 

   
1,081.03       988.48       934.32       927.96  

     
982.95  

5 บรษิทั ไทย โอ.พ.ี
พ.ี จ ากดั (มหาชน)      969.87  

   
1,035.15  

   
1,119.02  

   
1,241.48  

   
1,091.38  

6 บรษิทั ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน)      920.09  

   
1,062.98  

   
1,177.09  

   
1,415.76  

   
1,143.98  

7 บรษิทั ท.ีกรงุไทย
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

   
1,209.70  

   
1,212.26  

   
1,216.37  

   
1,138.50  

   
1,194.21  

8 บรษิทั ไทยนาม
พลาสตกิส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

   
1,516.04  

   
1,429.76  

   
1,173.29  

   
1,134.28  

   
1,313.35  

9 บรษิทั ชยัวฒันา 
แทนเนอรี ่กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 1,622.69 1,428.50 N/A N/A 1,525.60 
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ตารางผนวกท่ี 2 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามขนาดสนิทรพัยร์วม 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

สนิทรพัยร์วมประจ าปี สนิทรพัย์
รวมถวั
เฉลีย่ 
(ลา้น
บาท) 

2555 
(ลา้นบาท) 

2556 
(ลา้นบาท) 

2557 
(ลา้นบาท) 

2558 
(ลา้นบาท) 

10 บรษิทั ไวท้ก์รุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

   
1,526.31  

   
1,660.78  

   
1,738.64  

   
1,829.20  

   
1,688.73  

11 บรษิทั ฮัว้ฟง รบั
เบอร ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) 

   
1,889.28  

   
2,224.16  

   
2,482.17  

   
2,779.40  

   
2,343.75  

12 บรษิทั อตุสาหกรรม
ถงัโลหะไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

   
2,086.18  

   
2,171.88  

   
2,508.04  

   
2,651.12  

   
2,354.31  

13 บรษิทั ซเีอสพ ีสตลี
เซน็เตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

   
2,345.78  

   
2,411.69  

   
2,501.31  

   
2,277.10  

   
2,383.97  

14 บรษิทั ฟูรกูาวา 
เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) N/A N/A 

   
2,982.82  

   
2,710.86  

   
2,846.84  

15 บรษิทั ชไูก จ ากดั 
(มหาชน) 

   
2,799.49  

   
3,094.97  

   
2,726.23  N/A 

   
2,873.56  

*16 บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.ส
ตลี จ ากดั (มหาชน) N/A 

   
2,990.75  

   
2,657.78  

   
3,793.24  

   
3,147.26  

17 บรษิทั ไทยสโตเรจ 
แบตเตอรี ่จ ากดั 
(มหาชน) 

   
3,559.01  

   
3,186.34  

   
4,025.68  

   
2,977.10  

   
3,437.03  

18 บรษิทั เอเซยี เมทลั 
จ ากดั (มหาชน) 

   
3,559.01  

   
3,186.34  

   
4,025.68  N/A 

   
3,590.34  

19 บรษิทั ไทยรุง่ยเูนียน
คาร ์จ ากดั (มหาชน) 

   
3,862.17  

   
3,632.41  

   
3,636.27  

   
3,641.82  

   
3,693.17  

20 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) 

   
4,056.50  

   
3,454.87  

   
4,000.96  

   
3,317.83  

   
3,707.54  
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ตารางผนวกท่ี 2 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามขนาดสนิทรพัยร์วม 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

สนิทรพัยร์วมประจ าปี สนิทรพัย์
รวมถวั
เฉลีย่ 

(ลา้นบาท) 

2555 
(ลา้นบาท) 

2556 
(ลา้นบาท) 

2557 
(ลา้นบาท) 

2558 
(ลา้นบาท) 

21 บรษิทั สามชยั 
สตลี อนิดสัทร ี
จ ากดั (มหาชน) N/A N/A 

   
3,867.64  

   
3,898.94  

   
3,883.29  

22 บรษิทั ศนูยบ์รกิาร
เหลก็สยาม จ ากดั 
(มหาชน) 

   
4,846.44  

   
4,546.95  

   
4,142.72  

   
3,859.15  

   
4,348.82  

23 บรษิทั สยาม
ภณัฑก์รุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

   
4,213.60  

   
4,390.42  

   
4,634.49  

   
4,734.65  

   
4,493.29  

24 บรษิทั แคปปิทอล 
เอน็จเินียริง่ 
เน็ตเวริค์ จ ากดั 
(มหาชน) N/A 

   
3,893.01  

   
4,255.31  

   
5,338.26  

   
4,495.53  

25 บรษิทั เดอะ สตลี 
จ ากดั (มหาชน) 

   
5,578.74  

   
3,988.39  N/A N/A 

   
4,783.57  

26 บรษิทั คา้เหลก็
ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

   
5,166.85  

   
5,978.68  

   
5,245.05  

   
4,619.70  

   
5,252.57  

27 บรษิทั อลคูอน 
จ ากดั (มหาชน) 

   
5,293.96  

   
6,107.81  

   
6,849.20  

   
6,584.55  

   
6,208.88  

28 บรษิทั จรงุไทย
ไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 
จ ากดั (มหาชน) 

   
6,205.69  

   
6,425.96  

   
6,716.74  

   
5,612.02  

   
6,240.10  

29 บรษิทั ศรไีทย
ซุปเปอรแ์วร ์
จ ากดั (มหาชน) 

   
9,325.30   10,125.51   10,516.04   11,107.09   10,268.48  

30 บรษิทั ไทย
เซน็ทรลัเคม ี
จ ากดั (มหาชน)  10,103.89   11,621.48   12,360.09  

   
9,600.72   10,921.55  
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ตารางผนวกท่ี 2 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามขนาดสนิทรพัยร์วม 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

สนิทรพัยร์วมประจ าปี สนิทรพัย์
รวมถวั
เฉลีย่ 

(ลา้นบาท) 

2555 
(ลา้นบาท) 

2556 
(ลา้นบาท) 

2557 
(ลา้นบาท) 

2558 
(ลา้นบาท) 

31 บรษิทั วนีิไทย 
จ ากดั (มหาชน)  21,484.79   21,783.41   19,772.72   19,047.96   20,522.22  

หมายเหต ุ: N/A คอื บรษิทัทีไ่มม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผล 
     * คอื คา่มธัยฐาน 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ค 
การจดักลุ่มตวัอย่างตามสภาพคล่องของบริษทั 
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ตารางผนวกท่ี 3 การจดักลุ่มตวัอยา่งตามสภาพคล่องของบรษิทั 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วน
สภาพ
คล่องถวั
เฉลีย่ 
(เท่า) 

2555 
(เท่า) 

2556 
(เท่า) 

2557
(เท่า) 

2558
(เท่า) 

1 บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) 0.46 0.70 1.06 N/A 0.74 
2 บรษิทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม 

จ ากดั (มหาชน) 0.95 0.89 0.81 0.67 0.83 
3 บรษิทั สามชยั สตลี อนิดสัทร ี

จ ากดั (มหาชน) N/A N/A 0.95 0.91 0.93 
4 บรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่

กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.1 1.06 N/A N/A 1.08 
5 บรษิทั เดอะ สตลี จ ากดั 

(มหาชน) 1.16 1.03 N/A N/A 1.10 
6 บรษิทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่

จ ากดั (มหาชน) 1.26 1.34 1.09 1.06 1.19 
7 บรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็เตอร ์

จ ากดั (มหาชน) 1.27 1.23 1.25 1.06 1.20 
8 บรษิทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั 

(มหาชน) 1.21 1.17 1.2 1.25 1.21 
9 บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) 1.26 1.34 1.09 N/A 1.23 
10 บรษิทั อลคูอน จ ากดั (มหาชน) 1.29 1.09 1.11 1.47 1.24 
11 บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์

จ ากดั (มหาชน) 1.33 1.42 1.23 1.17 1.29 
12 บรษิทั ไทยนามพลาสตกิส ์

จ ากดั (มหาชน) 1.32 1.43 1.51 1.47 1.43 
13 บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม 

จ ากดั (มหาชน) 1.35 1.56 1.77 2.04 1.68 
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ตารางผนวกท่ี 3 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามสภาพคล่องของบรษิทั 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วน
สภาพ
คล่องถวั
เฉลีย่ 
(เท่า) 

2555 
(เท่า) 

2556 
(เท่า) 

2557
(เท่า) 

2558
(เท่า) 

14 บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ากดั 
(มหาชน) 1.63 1.62 1.79 2.12 1.79 

15 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั 
(มหาชน) 1.44 2.13 1.66 2.25 1.87 

*16 บรษิทั ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) N/A N/A 1.84 2.39 2.12 

17 บรษิทั ไทยรุง่ยเูนียนคาร ์จ ากดั 
(มหาชน) 2.44 2.68 2.98 3.17 2.82 

18 บรษิทั อุตสาหกรรมผา้เคลอืบ
พลาสตกิไทย จ ากดั (มหาชน) 2.19 2.38 2.59 4.15 2.83 

19 บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) 2.53 2.18 3.32 3.29 2.83 
20 บรษิทั จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 

จ ากดั (มหาชน) 2.89 2.98 2.47 3.16 2.88 
21 บรษิทั แคปปิทอล เอน็จเินียริง่ 

เน็ตเวริค์ จ ากดั (มหาชน) N/A 2.45 2.86 3.80 3.04 
22 บรษิทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จ ากดั (มหาชน) 3.64 3.40 3.19 3.38 3.40 
23 บรษิทั ไทย โอ.พ.ีพ.ี จ ากดั 

(มหาชน) 3.20 3.35 3.72 3.43 3.43 
24 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั 

(มหาชน) 2.26 2.68 2.85 6.99 3.70 
25 บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.สตลี จ ากดั 

(มหาชน) 
N/A 5.95 3.85 1.99 3.93 

26 บรษิทั ฮัว้ฟง รบัเบอร ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

3.49 4.09 3.87 4.49 3.99 
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ตารางผนวกท่ี 3 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามสภาพคล่องของบรษิทั 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วน
สภาพ
คล่องถวั
เฉลีย่ 
(เท่า) 

2555 
(เท่า) 

2556 
(เท่า) 

2557
(เท่า) 

2558
(เท่า) 

27 บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 3.35 4.13 4.10 4.68 4.07 

28 บรษิทั พาโตเคมอุีตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 6.99 4.28 4.92 4.51 5.18 

29 บรษิทั อุตสาหกรรมถงัโลหะ
ไทย จ ากดั (มหาชน) 8.17 6.21 5.44 7.31 6.78 

30 บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) 9.38 8.00 8.86 8.11 8.59 

31 บรษิทั สยามภณัฑก์รุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) 8.64 9.57 10.95 12.5 10.42 

หมายเหต ุ: N/A คอื บรษิทัทีไ่มม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผล 
     * คอื คา่มธัยฐาน 
 

 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ง 
การจดักลุ่มตวัอย่างตามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น 
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ตารางผนวกท่ี 4 การจดักลุ่มตวัอยา่งตามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัรา
ผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้อื
หุน้ถวัเฉลีย่ 

(เท่า) 
2555 
(เท่า) 

2556 
(เท่า) 

2557
(เท่า) 

2558
(เท่า) 

1 บรษิทั เดอะ สตลี จ ากดั 
(มหาชน) 0.30 -20.83 N/A N/A -10.27 

2 บรษิทั แคปปิทอล เอน็
จเินียริง่ เน็ตเวริค์ จ ากดั 
(มหาชน) N/A -0.10 5.38 -7.66 -0.79 

3 บรษิทั ไทยสโตเรจ 
แบตเตอรี ่จ ากดั 
(มหาชน) 9.96 9.49 -1.00 -14.79 0.92 

4 บรษิทั วนีิไทย จ ากดั 
(มหาชน) 10.17 1.20 -6.17 3.70 2.23 

5 บรษิทั อุตสาหกรรมผา้
เคลอืบพลาสตกิไทย 
จ ากดั (มหาชน) 4.58 4.45 -0.94 6.16 3.56 

6 บรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็
เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 13.30 9.82 16.90 -23.89 4.03 

7 บรษิทั ชยัวฒันา แทน
เนอรี ่กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) 12.22 -2.64 N/A N/A 4.79 

8 บรษิทั จรงุไทยไวร์
แอนดเ์คเบิล้ จ ากดั 
(มหาชน) 12.94 6.84 2.63 -2.42 5.00 

9 บรษิทั สามชยั สตลี 
อนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) N/A N/A 6.19 4.52 5.36 
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ตารางผนวกท่ี 4 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัรา
ผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้อื
หุน้ถวัเฉลีย่ 

(เท่า) 
2555 
(เท่า) 

2556 
(เท่า) 

2557
(เท่า) 

2558
(เท่า) 

10 บรษิทั เอเซยี เมทลั 
จ ากดั (มหาชน) 9.96 9.49 -1.00 N/A 6.15 

11 บรษิทั ฟูรกูาวา เมท็ทลั 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) N/A N/A 6.90 8.66 7.78 

12 บรษิทั ท.ีกรุงไทย
อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 20.36 8.16 4.10 2.66 8.82 

13 บรษิทั ไทยโพลี
อะครลิคิ จ ากดั 
(มหาชน) 16.90 5.36 5.15 9.88 9.32 

14 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) 13.53 19.18 8.22 -2.06 9.72 

15 บรษิทั ไทยรุง่ยเูนียน
คาร ์จ ากดั (มหาชน) 20.01 11.70 4.95 4.63 10.32 

*16 บรษิทั ไทย โอ.พ.ีพ.ี 
จ ากดั (มหาชน) 11.46 11.62 10.73 9.76 10.89 

17 บรษิทั ศรไีทยซุปเปอร์
แวร ์จ ากดั (มหาชน) 13.37 11.37 10.63 9.65 11.26 

18 บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) 14.47 14.10 12.18 11.11 12.97 

19 บรษิทั ไทยนาม
พลาสตกิส ์จ ากดั 
(มหาชน) 23.92 24.12 -1.45 5.84 13.11 

20 บรษิทั สยามภณัฑก์รุป๊ 
จ ากดั (มหาชน) 17.11 17.00 10.90 11.43 14.11 
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ตารางผนวกท่ี 4 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัรา
ผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้อื
หุน้ถวัเฉลีย่ 

(เท่า) 
2555 
(เท่า) 

2556 
(เท่า) 

2557
(เท่า) 

2558
(เท่า) 

21 บรษิทั ชไูก จ ากดั 
(มหาชน) 18.40 6.27 18.22 N/A 14.30 

22 บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 19.84 15.98 10.62 11.09 14.38 

23 บรษิทั อุตสาหกรรมถงั
โลหะไทย จ ากดั 
(มหาชน) 19.06 15.78 14.12 13.94 15.73 

24 บรษิทั ฮัว้ฟง รบัเบอร ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 10.95 18.93 14.93 18.91 15.93 

25 บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.สตลี 
จ ากดั (มหาชน) N/A 16.59 3.71 27.85 16.05 

26 บรษิทั ทานตะวนั
อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 12.72 13.97 13.73 23.88 16.08 

27 บรษิทั ศูนยบ์รกิาร
เหลก็สยาม จ ากดั 
(มหาชน) 22.96 21.37 13.09 7.77 16.30 

28 บรษิทั อลคูอน จ ากดั 
(มหาชน) 18.67 19.00 18.93 17.88 18.62 

29 บรษิทั คา้เหลก็ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 23.97 20.74 15.36 14.65 18.68 

30 บรษิทั พาโตเคมี
อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 17.27 27.55 24.86 19.31 22.25 
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ตารางผนวกท่ี 4 (ต่อ) การจดักลุ่มตวัอยา่งตามอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ล าดบั
ที ่

บรษิทั 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัรา
ผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้อื
หุน้ถวัเฉลีย่ 

(เท่า) 
2555 
(เท่า) 

2556 
(เท่า) 

2557
(เท่า) 

2558
(เท่า) 

31 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ี
จ ากดั (มหาชน) 25.75 32.94 24.88 16.62 25.05 

หมายเหต ุ: N/A คอื บรษิทัทีไ่มม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผล 
     * คอื คา่มธัยฐาน 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก จ 
จ านวนบริษทัท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผลต่อเน่ืองกนัอย่างน้อยสองปีของ
ทกุอตุสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
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ตารางผนวกท่ี 5 จ านวนบรษิทัที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลต่อเนื่องกนัอย่างน้อยสองปีของ
ทุกอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2558  

อตุสาหกรรม จ านวนบริษทั ร้อยละ 
สินค้าอตุสาหกรรม   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 17 20 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 31 36 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 39 45 
รวม 87 100 
บริการ   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 12 12 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 35 34 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 56 54 

รวม 103 100 
อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 15 10 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 33 21 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 107 69 
รวม 155 100 
ธรุกิจการเงิน   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 11 19 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 26 45 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 21 36 
รวม 58 100 
สินค้าอปุโภคบริโภค   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 4 10 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 12 29 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 21 36 
รวม 41 100 

 
 
 



76 
 

ตารางผนวกท่ี 5 (ต่อ) จ านวนครัง้การประกาศจ่ายเงนิปันผลต่อเนื่องกนัอย่างน้อยสองปีของ
ทุกอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2555 – 2558  

อตุสาหกรรม จ านวนครัง้ ร้อยละ 
เทคโนโลยี   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 10 25 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 12 30 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 18 45 
รวม 40 100 
เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 7 14 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 15 30 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 28 56 
รวม 50 100 
ทรพัยากร   
รอบระยะเวลา 6 เดอืน 12 28 
รอบระยะเวลา 12 เดอืน 4 9 
บรษิทัทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์ 27 63 
รวม 43 100 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการ

ประกาศจ่ายเงนิปันผลลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึน้ และศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตอบสนองของ
ราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์กลุ่ม
อุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม จากการรวบรวมขอ้มลูการประกาศจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ี12 เดอืนส าหรบัปี พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่ามทีัง้หมด 31 บรษิทั จ านวน 112 
ครัง้ การศกึษาครัง้นี้ใช้แบบจ าลองตลาดในการศกึษา ซึง่ก าหนดช่วงเกดิเหตุการณ์เวลา 7 วนั 
คอืช่วงเวลา 3 วนัก่อนและหลงัการประกาศจ่ายเงนิปันผล และใช้การทดสอบทางสถิติ t-test 
เพื่อน ามาทดสอบว่า มผีลตอบแทนเกนิปกตเิกดิขึน้หรอืไม่ และทดสอบว่า ขนาด สภาพคล่อง 
และความสามารถในการท าก าไรส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยห์รอืไม ่   

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มบรษิทัทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปันผลเพิม่ขึน้จากปีก่อนส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ในเชงิบวก คอืเกิดอตัราผลตอบแทนที่เกินปกติเกิดขึ้น
แสดงใหเ้หน็ว่านักลงทุนมกีารตอบสนองต่อข่าวการประกาศจ่ายเงนิปันผลทีเ่พิม่ขึน้ แต่กลุ่มทีม่ ี
การจา่ยเงนิปันผลลดลงและกลุ่มทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลเท่าเดมินัน้การประกาศจา่ยเงนิปันผลไม่มี
ผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์นอกจากนี้ผลการศกึษาพบว่าความสามารถในการ
ท าก าไรที่ว ัดจากอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
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หลักทรพัย์ โดยพบว่ากลุ่มบรษิัทที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงมีอัตรา
ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมมากกว่ากลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นต ่ าอย่างมี
นยัส าคญัอยา่งไรกต็ามผลการศกึษาพบว่าขนาดและสภาพคล่องไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของ
ราคาหลกัทรพัย ์ 
 

ABSTRACT 
 
The objectives of this study are to examine the stock prices reaction on dividend 

announcements (decreasing, unchanging and increasing dividend payment) and to 
study the factors affecting to the stock prices reaction on dividend announcements of 
listed companies in the Stock Exchange of Thailand Industrial Industry. From gathering 
information, there are one hundred and twelve announcements of dividend payment of 
thirty-one companies during the 12-month accounting period of industrial industry from 
2012 to 2015. The event period for Market Model is 7 days (3 days before and 3 days 
after) the announcements of dividends payment is used in this study. T Test is used for 
analyzing whether there is the abnormal return during the dividend announcements 
period. In addition, it is the test whether size, liquidity and profitability affects to stock 
prices reaction.  
 The results show that the announcements on increasing dividend payment from 
the prior year affects to the stock prices change in positive way. However, the 
announcements on decreasing dividend and unchanging dividend payment from the 
prior year have no effect to the stock prices change. Furthermore, the findings also 
indicate that only profitability (measure by return on equity) affects to the changes in 
stock prices. Firms with higher return on equity have the cumulative abnormal return 
more significantly than those with lower return on equity. Nevertheless, the results 
reveal that size and liquidity does not affect to the stock prices reaction on dividend 
announcements.   
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 การลงทุนในหลกัทรพัยเ์ป็นทีน่ิยมในปัจจุบนัเพราะใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า
การลงทุนอื่นๆ เมื่อเทยีบกบัการลงทุนโดยการฝากเงนิกบัธนาคารทีไ่ด้ผลตอบแทนแน่นอนใน
รปูของดอกเบีย้จากธนาคาร การลงทุนวธินีี้เป็นการลงทุนทีง่่ายและสะดวก มสีภาพคล่องสูงและ
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มคีวามเสี่ยงต ่า แต่อย่างไรกต็ามอตัราดอกเบี้ยในปัจจุบนัให้ผลตอบแทนที่ค่อนขา้งต ่ามากและ
ผลตอบแทนที่ได้รบัก็ไม่สามารถชดเชยอตัราเงนิเฟ้อได้ ดงันัน้การลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นจ านวนมากจงึเป็นทางเลอืกที่น่าสนใจ จากการศึกษาดชันีผลตอบแทนรวม
ระหว่างปี 2518 – 2557 จะเหน็ไดว้่าการลงทุนประเภทหลกัทรพัยใ์หอ้ตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงกว่าการลงทุนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเงนิฝาก หรอืการลงทุนในทองค า  (ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 2558, หน้า 8) ดงันัน้ ส าหรบันักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่
มากและเป็นผลตอบแทนในระยะยาว การลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยไดผ้ลตอบแทนในรปูของเงนิ
ปันผลก็เป็นผลตอบแทนทีน่่าสนใจ นักลงทุนมคีวามพอใจทีจ่ะเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีาร
จ่ายเงนิปันผลเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องมากกว่าลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่จ่ายเงนิปันผลไม่ต่อเนื่อง
หรอืไมม่กีารจ่าย  เงนิปันผล และผูล้งทุนคดิว่าเงนิปันผลมคีวามเสีย่งน้อยกว่าก าไรทีจ่ะไดร้บัใน
อนาคต จงึพงึพอใจทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลในอตัราทีสู่ง ส่งผลใหร้าคาหุน้สามญัของบรษิทัทีม่อีตัรา
การจ่ายเงนิปันผลทีสู่ง ยิง่มมีลูค่าสูงขึน้ เปรยีบเหมอืนทฤษฎลีูกนกในก ามอื (Bird in the hand 
Theory) ซึ่งเสนอ (Gordon, 1962) ทฤษฎีนี้กล่าวว่านักลงทุนยนิดทีี่จะรบัเงนิปันผลในปัจจุบนั
มากกว่าก าไรจากการขายหุน้สามญัทีร่าคาจะสงูขึน้ในอนาคต  

กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มคีวามส าคญัต่อ
ประเทศไทย และจากการศึกษาขอ้มูลพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรม สนิค้าอุตสาหกรรมมบีรษิัทที่มี
การจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่ องในรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนเป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยภาพรวมแลว้อุตสาหกรรม สนิคา้
อุตสาหกรรมจะมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน ้าที่จะส่งต่อให้แก่อุตสาหกรรมอื่นเพื่อน าไป
พฒันา ผลติ หรอืแปรรูปให้เป็นสนิค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ของ
ไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส าคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่ องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศเป็นจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิ เจอร์ อาหารกระป๋อง (บรรจุภัณฑ์) 
เครื่องจกัรกล และอุตสาหกรรมก่อสรา้ง และส าหรบัอุตสาหกรรมอาหารที่จะต้องใชบ้รรจุภณัฑ์
ในการเก็บรกัษาอาหาร เป็นต้น ดงันัน้ถ้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องมกีารเติบโตขึ้น ก็จะส่งผลให้
อุตสาหกรรมตน้น ้า หรอือุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรมเตบิโตขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึ
สนใจศกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรมและศกึษาการตอบสนอง
ของราคาหลกัทรพัย์ต่อการประกาศจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี12 เดือนในปี 
2555 – 2558 และศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์ เพื่อหาอัตรา
ผลตอบแทนที่เกินปกติจากการประกาศจ่ายเงินปันผล เพื่อที่นักลงทุนสามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
 



4 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
  
1. เพื่อศึกษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการประกาศจ่ายเงนิปันผลลดลง เท่าเดมิ       
และเพิม่ขึน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงนิปันผล     
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม 
 
สมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 1 
สมมติฐานที่1 เป็นการทดสอบว่าการประกาศจ่ายเงินปันผล ท าให้ เกิดอัตรา

ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
 การประกาศจา่ยเงนิปันผลไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์ 
H0 : CAR it = 0 
 การประกาศจา่ยเงนิปันผลมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
H1 : CAR it ≠ 0 
CARit  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของการประกาศจา่ยของบรษิทัที ่ i ในครัง้ที ่t 

สมมติฐานท่ี 2 
สมมติฐานที่2 เป็นการทดสอบว่าขนาดของบริษัทที่แตกต่างกันจะส่งผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
H0 : CARsmall = CARbig   
H1 : CARsmall ≠ CARbig 
CARsmall = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็ 
CARbig   = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ 

สมมติฐานท่ี 3 
สมมตฐิานที่3 เป็นการทดสอบว่าสภาพคล่องของบรษิทัที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
H0 : CARlowliq = CARhighliq  
H1 : CARlowliq ≠ CARhighliq 

CARlowliq  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่สีภาพคล่องต ่า 
CARhighliq = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่สีภาพคล่องสงู 
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สมมติฐานท่ี 4 
สมมติฐานที่4 เป็นการทดสอบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่

แตกต่างกนัจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ 
H0 : CARlowroe = CARhighroe 

H1 : CARlowroe ≠ CARhighroe  
CARlowroe  = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า 
CARhighroe = ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สงู 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz 
สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 358-362) ได้สรุปว่า แนวคิดตามทฤษฎี

กลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz เป็นแนวคดิทีเ่ริม่โดนการวางรากฐานว่า การกระจายการลงทุน
จะช่วยลดความเสีย่ง เฉพาะในกรณทีีเ่ป็นการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรพัยท์ีห่ลกัทรพัยแ์ต่ละคู่มไิด้
มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะที่ไปด้วยกนัอย่างสมบูรณ์ (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ต ่ากว่า +1.0)          
จงึสามารถลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลักทรพัย์ลงได้ แต่ถ้ากระจายการลงทุนใน
หลกัทรพัย์หลายชนิดที่มลีกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนที่ไปด้วยกันอย่าง
สมบูรณ์  (ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ +1.0) จะไม่สามารถลดความเสี่ยงของกลุ่ม
หลกัทรพัยล์งได ้นอกจากนัน้ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ผูล้งทุน
สามารถสร้างกลุ่มหลักทรพัย์ต่างๆ ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย ์ในระดบัต่างๆได้ ทัง้นี้จะมกีลุ่มหลกัทรพัย์
ต่างๆ จ านวนหนึ่งที่เหนือกว่า หรอืมปีระสทิธภิาพกว่ากลุ่มหลกัทรพัย์อื่นๆ กลุ่มหลกัทรพัย์
เหล่านี้จะเรยีงตวัตามขอบแนวระดบัอตัราผลตอบแทนที่สูงทีสุ่ดกบัขอบแนวระดบัความเสี่ยงที่
ต ่าที่สุด ตามทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz เรยีกขอบแนวทีก่ลุ่มหลกัทรพัยเ์หล่านี้เรยีง
ตวักนัอยูว่่า “เสน้โคง้กลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ” (efficient frontier) ผูล้งทุนจะเลอืกลงทุน
ในกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพตามทศันคตเิกีย่วกบัผลตอบแทนและความเสีย่งของผูล้งทุน 

ขอ้สมมตฐิานตามแนวความคดิการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz อยู่ภายใต้ขอ้
สมมตฐิานอนัเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูล้งทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การตดัสนิใจลงทุนในแต่ละทางเลอืก ผูล้งทุนจะพจิารณาจากการกระจายของโอกาส
ทีจ่ะเกดิผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยใ์นงวดระยะเวลาการลงทุน 
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2. ผู้ลงทุนจะพยายามท าให้อรรถประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัต่อ 1 งวดเวลาลงทุนให้สูง
ทีสุ่ด โดยเสน้อรรถประโยชน์ของผูล้งทุนแสดงถงึอรรถประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลง เมื่อมี
ความมัง่คัง่สงูขึน้ 

3. ผูล้งทุนแต่ละคนจะก าหนดความเสีย่งจากการลงทุน บนพื้นฐานของความแปรปรวน
ของอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บั 

4. การตดัสนิใจของผู้ลงทุน ขึน้กบัอตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัและความเสี่ยง
เท่านัน้ ดงันัน้เสน้อรรถประโยชน์จงึเป็นฟังก์ชัน่ของอตัราผลตอบแทนทีค่าดไว ้กบัค่าที่คาดไว้
ของความแปรปรวนหรอืส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

5. ภายใต้ความเสี่ยงระดบัหนึ่ง ผู้ลงทุนจะเลอืกการลงทุนที่ให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด 
ในท านองเดยีวกนัภายใต้อตัราผลตอบแทนระดบัหนึ่ง ผูล้งทุนจะเลอืกการลงทุนที่มคีวามเสีย่ง
ต ่าสุด 

ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  
 สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน (2548, หน้า 99-104) ไดส้รุปว่า ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(Efficient Market) หมายถึง ตลาดที่ราคาหลกัทรพัย์สามารถปรบัเปลี่ยนได้ทันที เมื่อได้รบั
ขอ้มูลข่าวสารหรอืขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนัจะสะท้อนขอ้มูลข่าวสารทัง้หมดที่
เกีย่วกบัหลกัทรพัย ์ระดบัความมปีระสทิธภิาพของตลาด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงันี้  
 1. ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัต า่ 
 สมมตฐิานของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัยใ์นปัจจุบนัจะ
สะท้อนข้อมูลตลาดของหลกัทรพัย์ทัง้หมดในอดีต ซึ่งได้แก่ ราคาหลกัทรพัย์ในอดีต อัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย ์และข้อมูลอื่นๆ ที่เกดิขึ้นในตลาด
หลกัทรพัยท์ัง้หมด  

2. ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัย์ใน
ปัจจุบันสะท้อนข้อมูลสาธารณะทัง้หมดอย่างเต็มที่  และครอบคลุมสมมติฐานความมี
ประสทิธภิาพในระดบัต ่า เนื่องจากขอ้มูลตลาดทัง้หมดที่ได้กล่าวไว้ในสมมตฐิานของตลาดที่มี
ประสิทธิภาพในระดับต ่ า เช่น ราคาหุ้นในอดีต อัตราผลตอบแทน และมูลค่าการซื้อขาย          
ถอืเป็นขอ้มลูสาธารณะ ดงันัน้ขอ้มลูสาธารณะประกอบดว้ยขอ้มลูสองส่วน คอื ขอ้มลูตลาดและ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลตลาด ข้อมูลตลาด เช่น ราคาหลกัทรพัย์ในอดีต อัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลตลาด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัการประกาศจ่ายเงนิปันผล ข่าวทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น ดงันัน้ ภายใต้สมมติฐานของตลาดที่มปีระสิทธภิาพในระดบัปานกลางนี้       
ผูล้งทุนที่ใช้ข่าวสารขอ้มลูใหม่ทีส่ าคญัใดๆที่ไดป้ระกาศใหส้าธารณะชนรบัรูแ้ลว้ ผลตอบแทนที่
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ได้รบัไม่ควรได้รบัผลตอบแทนเกนิกว่าอตัราผลตอบแทนรบัรูค้วามเสี่ยงโดยเฉลี่ย กล่าวคอืไม่
ควรไดร้บัก าไรทีส่งูกว่าก าไรรบัรูค้วามเสีย่งโดยเฉลีย่ หรอืทีเ่รยีกว่าก าไรเกนิปกต ิ
 จากผลการศกึษาการทดสอบความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
พบว่าเป็นตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบักลาง ศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปต ิ(2556) เนื่องจากการศกึษา
ในครัง้นี้เป็นการน าขอ้มลูเกี่ยวกบัการประกาศจา่ยเงนิปันผล ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูสาธารณะ
ทีป่ระกาศใหป้ระชาชนทราบ ดงันัน้จงึศกึษาถงึวธิกีารทดสอบตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพระดบักลาง 
 3. ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัสงู 
 สมมตฐิานของตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบัสูง กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัย์ในปัจจุบนั
สะทอ้นขอ้มลูทัง้หมดทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูสาธารณะและขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเตม็ที ่  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

อภิญญา อารมณ์ชื่น (2550, หน้า 60-61) ได้ศึกษาผลกระทบจากการประกาศจ่าย           
เงนิปันผลทีม่ต่ีอผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท าการศกึษา
การประกาศจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี6 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิ่มขึ้น ลดลง และเท่าเดิม           
ผลการศึกษาพบว่า การประกาศจ่ายเงนิปันผลมีผลต่อราคาหลกัทรพัย์ โดยส่งผลให้ราคา
หลกัทรพัย์ทุกกลุ่มลดลง ซึ่งกลุ่มที่ราคาหลกัทรพัย์ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มที่จ่ายเงนิปันผล
เพิม่ขึน้ และพบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลมผีลตอบแทนทีเ่กนิปกตแิละผลตอบแทนเกนิปกติ
ที่เกิดขึ้นมคี่าเป็นลบ และผลการประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทขนาดเล็กจะส่งผลให้ราคา
หลกัทรพัยล์ดลงมากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ 
 ชเูกยีรต ิวชริศรสีุนทรา (2554, หน้า 47-49) ไดศ้กึษาถงึผลกระทบของการประกาศจา่ย   
เงนิปันผลที่มต่ีอราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบัเงนิปันผลที่มกีาร
ประกาศจ่ายส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี6 เดอืนต่อเนื่องในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2549 - 2553 โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่กลุ่มประกาศจ่ายเงินปันผลที่ลดลง เท่าเดิม และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน       
ผลการศึกษาพบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลมีผลต่อราคาหลักทรพัย์ โดยส่งผลให้ราคา
หลกัทรพัยล์ดลงไม่ว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลของกลุ่มใด ผลการศกึษาเกี่ยวกบัขนาดธุรกจิ
พบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัขนาดเลก็จะส่งผลใหร้าคาหลักทรพัยล์ดลงมากกว่า
บรษิัทขนาดใหญ่ ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า การประกาศเงนิปันผลของธุรกจิขนาดเลก็จะมี
ค่าเฉลีย่อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิงูกว่าธุรกจิขนาดใหญ่  
 Mehta (2012, pp.18-31) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ        
ในรฐัอาบูดาบีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ในปี ค .ศ. 2005 - 2009          
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โดยศึกษาตัวแปรดงันี้ ความสามารถในการท าก าไร ความเสี่ยง สภาพคล่อง ขนาดองค์กร         
และ ปรมิาณหนี้สนิ โดยวธิทีดสอบคอื การทดสอบสหสมัพนัธ์ และการทดสอบการถดถอยเชงิ
พหุแบบยอ้นกลบั พบว่าขนาด ความเสีย่งและความสามารถในการท าก าไรสามารถอธบิายการ
เปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงนิปันผลได้รอ้ยละ 42 และขนาดขององค์กรมคีวามสมัพนัธ์ต่อการ
จ่ายเงนิปันผลในทศิทางบวกอย่างมนีัยส าคญั และความสามารถในการท าก าไรที่วดัโดยอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้มคีวามสมัพนัธเ์ป็นลบอยา่งมนียัส าคญั  
 Tabari and Shirazi (2015 p.2,380) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจ่าย       
เงนิปันผลในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศอิหร่าน โดยเก็บข้อมูลปี ค .ศ.2008 – 2012 ผล
การศึกษาพบว่าความสามารถในการท าก าไรและความเสี่ยงของธุรกิจไม่มผีลกระทบต่ออตัรา
การจ่ายเงนิปันผลอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่าอตัราส่วนสภาพคล่องของกิจการมอีิทธิพลต่อ
นโยบายการจา่ยเงนิปันผลในทศิทางบวกอยา่งมนีัยส าคญั 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการศกึษาครัง้นี้คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    
กลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 ทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี12 เดอืนต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี โดยกลุ่มตวัอย่างที่น ามา
ศกึษาจะตอ้งเขา้เกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 1. บรษิทัต้องไม่มกีารประกาศเหตุการณ์อื่นในวนัทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลรวมถงึ 
3 วนัก่อนและหลงั เพื่อให้มัน่ใจว่าการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์เกิดจากการประกาศ
จ่ายเงนิปันผลเท่านัน้ โดยไม่รวมการจ่ายเป็นหุ้นปันผล การศกึษาครัง้นี้จะหาข่าวอื่นในช่วง 3 
วนัก่อนและหลงัประกาศจา่ยเฉพาะ www.settrade.com เท่านัน้ แต่จะไมร่วมถงึแหล่งขา่วอื่น 
 2. การประกาศจ่ายเงนิปันผลต้องเป็นการประกาศจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ี12 เดอืนตามปกติของบรษิัทเท่านัน้ ซึ่งไม่รวมถึงการประกาศจ่ายเงนิปันผลที่เป็นการ
ประกาศจ่ายเพิ่มเติมโดยไม่ระบุรอบระเวลาเวลาบญัชแีละไม่รวมถึงบรษิัทที่ไม่ระบุวนัที่จ่าย   
เงนิปันผล และเป็นบรษิัทที่มรีอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 
2558 และไมร่วมถงึบรษิทัทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  

3. การเกบ็ราคาปิดของหลกัทรพัยใ์นแต่ละวนั หากวนัใดไม่มกีารซือ้ขาย จะใชร้าคาปิด
ในวนัท าการก่อนหน้า 

4. การเกบ็ขอ้มลูดชันีราคาหลกัทรพัย ์จะใชข้อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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5. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศึกษาภายใต้ขอบเขตว่าตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เป็นตลาดที่มปีระสิทธิภาพในระดบักลางซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปต ิ
(2556) 

 
 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

พบว่าการประกาศจ่ายเงิน ปันผลของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย ์                    
กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม ในระหว่างปี 2555 – 2558 ต่อเนื่องกนัอย่างน้อยสองปี มี
การประกาศจ่ายเงนิปันผลทัง้หมด 112 ครัง้ จ านวนทัง้หมด 31 บรษิัท และได้ศึกษาเพิม่เติม
โดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลลดลงคดิเป็น รอ้ยละ 35 
ของทัง้หมด และกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเท่าเดมิคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทัง้หมด และกลุ่มที่มี
การจา่ยเงนิปันผลเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 46 ของทัง้หมด  

2. การตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงินปันผล 
2.1 สถิติเชิงพรรณนา 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ค านวณผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมและ
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม  

ขอ้มลู จ านวน
ขอ้มลู

(ตวัอยา่ง) 
 

ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปรผนั 

𝑅�̅� 112 -0.0256 0.0453 0.0030 0.0104 3.5061 

𝑅𝑚̅̅ ̅̅  112 -0.0057 0.0069 0.0007 0.0027 3.8571 
Alpha 112 -0.0483 0.0070 0.0008 0.0051 6.3750 
Beta 112 -1.3639 1.9330 0.4110 0.4265 1.0377 
CAR 112 -0.1637 0.3711 0.0154 0.0836 5.4345 

 หมายเหตุ : 𝑅�̅� คอื ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์
 𝑅𝑚̅̅ ̅̅  คอื ค่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย ์
 Alpha คอื ค่าผลตอบแทนของหลกัทรพัยเ์มื่อตลาดไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
 Beta คอื ดชันีทีใ่ชช้ีว้ดัความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ 
 CAR คอื ค่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม 
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จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย์มคี่าต ่าสุดติดลบคอื    
บรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) และมคี่าเฉลีย่ผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรพัย ์     
มีค่าสูงสุดคือบรษิัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แต่โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยเป็นบวก
เนื่องจากราคาหลกัทรพัยม์คีวามผนัผวน  

ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย์มคี่าต ่าสุดติดลบ และค่าสูงสุดของ
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัย์เป็นบวกแต่ไม่มาก โดยสรุปมคี่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเหตุการณ์ที่ศกึษาพบว่ามคี่าเป็นบวก 
และมคีวามผนัผวนของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ 

ค่าอัลฟ่าที่มคี่าต ่าสุดติดลบนัน้คือ บรษิัท อลูคอน จ ากดั (มหาชน) และค่าอัลฟ่าที่มี
ค่าสูงสุดคอืบรษิทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ค่าเฉลีย่ของค่าอลัฟ่าเป็นบวกซึง่หมายถงึโดยรวมแล้ว 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนทีไ่ม่เป็นระบบ อตัราผลตอบแทนจะไม่เปลีย่นแปลงไปตาม
อตัราผลตอบแทนโดยรวมของหลกัทรพัยอ์ื่นๆในตลาดเป็นผลกระทบจากคุณลกัษณะเฉพาะตวั
ของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ  

ค่าเบต้าทีม่คี่าต ่าสุดตดิลบนัน้คอืบรษิทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่หมายความว่า การ
เปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยจ์ะมพีฤตกิรรมตรงกนัขา้มกบัตลาด กล่าวคือราคาของตลาดเพิม่ขึน้ 
ท าให้ราคาของหลกัทรพัยต์วันัน้ลดลง หรอืราคาของตลาดลดลง ท าให้ราคาของหลกัทรพัยต์วั
นัน้เพิม่ขึน้ และค่าเบต้าที่มคี่าสูงสุดนัน้คอืบรษิัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
หมายถงึหลกัทรพัยม์คีวามผนัผวนสูงกว่าตลาด กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์
จะมทีศิทางไปในทศิทางเดยีวกนักบัตลาดแต่จะมอีตัราการเปลีย่นแปลงทีสู่งกว่าตลาด อย่างไรก็
ตามค่าเฉลีย่ของค่าเบตา้จดัว่าอยู่ในเกณฑน้์อยกว่า 1 หมายความว่าอตัราการเปลีย่นแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยจ์ะน้อยกว่าของตลาด กล่าวคอืการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยจ์ะมทีศิทาง
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตลาดแต่จะมอีตัราการเปลีย่นแปลงทีน้่อยกว่าตลาด  

ค่าผลตอบแทนที่เกนิปกตสิะสมที่มคี่าต ่าสุดตดิลบนัน้คอืบรษิทั ซเีอสพ ีสตลีเซน็เตอร ์
จ ากดั (มหาชน) และค่าผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมที่มคี่าสูงสุดนัน้คอืบรษิัท อลูคอน จ ากดั 
(มหาชน) โดยค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนที่เกนิปกตสิะสมมคี่าเป็นบวก ผลตอบแทนที่เกนิปกตมิี
ค่ามากกว่าศูนย ์แสดงใหเ้หน็ว่าเหตุการณ์การประกาศจา่ยเงนิปันผลนัน้เป็นขา่วเชงิบวก  
ตารางท่ี 2 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของอตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมแบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่ม จ านวน
ขอ้มลู

(ตวัอยา่ง) 

ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปรผนั 

จา่ยลดลง 39 -0.0883 0.2392 0.0020 0.0657 32.85 
จา่ยเท่าเดมิ 22 -0.1166 0.0754 -0.0060 0.0518 -8.6333 
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จา่ยเพิม่ขึน้ 51 -0.1637 0.3711 0.0349 0.1018 2.9169 
 จากตารางที่ 2 ค่าต ่าสุดของอตัราผลตอบแทนที่เกนิปกตสิะสมของทุกกลุ่มมคี่าตดิลบ       
แต่ในกลุ่มทีจ่า่ยเงนิปันผลเท่าเดมิเมือ่เทยีบกบัปีก่อนมคี่าเฉลีย่ทีต่ดิลบ และค่าสมัประสทิธิค์วาม
แปรผนัตดิลบดว้ย ซึง่แสดงถงึขอ้มลูมกีารกระจายค่อนขา้งต ่า จงึบอกไดว้่ากลุ่มทีม่กีารจ่ายเงนิ
ปันผลเท่าเดมินัน้มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบ และกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปันผลลดลงและเพิม่ขึ้นมี
ค่าเฉลีย่เป็นบวก  

2.2 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
ในการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 เป็นการทดสอบว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผล ท าให้เกดิ    

อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตใินช่วงประกาศเงนิปันผลหรอืไม่ 
ตารางท่ี 3 ค่าทดสอบทางสถติขิองผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม 

กลุ่ม t-statistics จ านวนตวัอยา่ง Sig. (2-tailed) 
รวมทัง้หมด 1.947 112 0.054* 
จา่ยลดลง 0.186 39 0.853 
จา่ยเท่าเดมิ -0.542 22 0.594 
จา่ยเพิม่ขึน้ 2.444 51 0.018** 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       

    * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
 
จากตารางที่ 3 ผู้ศกึษาได้ท าการทดสอบการประกาศจ่ายเงนิปันผลของผลตอบแทนที่

เกินปกติสะสมจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 112 ตัวอย่าง และผลการทดสอบทางสถิติของกลุ่ม
ตวัอย่างรวมทัง้หมดมคี่านัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.054 ซึ่งสรุปผลไดว้่า การประกาศจ่ายเงนิ
ปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรมนัน้มผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์ณ ระดบันยัส าคญัที ่
0.10 และผู้ศกึษาได้ศกึษาเพิม่เติมโดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่มกีาร
ประกาศจา่ยเงนิปันผลลดลง เท่าเดมิ และเพิม่ขึน้ โดยผลการทดสอบทางสถติพิบว่ากลุ่มทีม่กีาร
ประกาศจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้มคี่านัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.018 ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 
ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลท าให้เกดิอตัราผลตอบแทนที่เกนิปกตสิะสมหรอื
กล่าวไดว้่าการประกาศจ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้ท าใหร้าคาหลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลงไป ซึง่เป็นการ
ปฏเิสธ H0 และยอมรบั H1 

 
3. การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศ   

จ่ายเงินปันผล 
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ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการ
ประกาศจ่ายเงนิปันผล 3 ปัจจยั ได้แก่ ขนาดของบรษิทั ซึ่งวดัโดย สนิทรพัยร์วม สภาพคล่อง
ของบรษิัท ซึ่งวดัโดย อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน และความสามารถในการท าก าไร ซึ่งวดัโดย 
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) 
 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของปัจจยัทีส่่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ 

กลุ่ม จ านวน
ขอ้มลู 

(ตวัอยา่ง) 

ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความแปรผนั 

ขนาดเลก็ 58 -0.1637 0.2392 0.0117 0.0629 5.3761 
ขนาดใหญ่ 54 -0.1166 0.3711 0.0141 0.0897 6.3617 
สภาพคล่อง

ต ่า 
54 -0.1637 0.3711 0.0176 0.0859 4.8807 

สภาพคล่อง
สงู 

58 -0.1341 0.3059 0.0083 0.0674 8.1205 

ROE ต ่า 58 -0.1637 0.1452 -0.0046 0.0614 -13.3478 
ROE สงู 54 -0.0963 0.3711 0.0315 0.0871 2.7651 

 ผลการทดสอบพบว่าค่าต ่ าสุดของทุกกลุ่มมีค่าติดลบ และกลุ่มบริษัทที่มีอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้มคี่าสูงสุดต ่าทีสุ่ด แต่โดยรวมแลว้ค่าเฉลีย่ของทุกกลุ่มนัน้เป็นบวก 
และพบว่ากลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่มคี่าผลตอบแทนทีเ่กนิปกตมิากกว่ากลุ่มบรษิทัขนาดเลก็  โดย
ค่าเฉลี่ยแต่ละสองกลุ่มไม่ต่างกนัมากนัก แต่กลุ่มที่มสีภาพคล่องต ่ามคี่าเฉลี่ยที่ดกีว่ากลุ่มที่มี
สภาพคล่องสงูเวน้แต่กลุ่มทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าทีม่คี่าเฉลีย่ตดิลบ โดยค่าตดิ
ลบทีม่ากทีสุ่ดเกดิจากบรษิทั เดอะ สตลี จ ากดั (มหาชน) ซึง่มคี่าอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อื
หุ้นเฉลี่ยเท่ากบั -10.27 เท่า จงึเป็นผลท าให้ค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนันัน้ตดิลบซึ่งแสดงถึง
ขอ้มูลกระจายต ่า โดยสรุปกลุ่มที่มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุ้นสูงมคี่าผลตอบแทนทีเ่กนิ
ปกตดิกีว่ากลุ่มทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า  
ตารางท่ี 5 การทดสอบความแปรปรวนของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมและการทดสอบความ
แตกต่างของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมระหว่างกลุ่ม 

ปัจจยั Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
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ขนาด 
F Sig. t-statistics Sig. (2-tailed) 

4.181 0.043** 0.161 0.872 

สภาพคล่อง 
F Sig. t-statistics Sig. (2-tailed) 

1.128 0.290 -0.641 0.523 
อตัราผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

F Sig. t-statistics Sig. (2-tailed) 
0.913 0.341 2.548 0.012** 

หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       
          * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 
 ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มบรษิัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่มคี่าผลตอบแทนที่เกินปกติ
สะสมไม่แตกต่างกนั และกลุ่มบรษิัทที่มสีภาพคล่องต ่าและกลุ่มบรษิัทที่มสีภาพคล่องสูงมีค่า
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้
ต ่าและกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสูงมอีตัราผลตอบแทนที่เกนิ
ปกติสะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จากผลการทดสอบทางสถิติตามอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ผู้ศกึษาจงึศกึษาเพิม่เตมิ โดยจะใช้ค่า Sig. (1-tailed) 
เท่ากบั 0.006 พบว่าอตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมในกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วน
ของผูถ้อืหุน้สงูมอีตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมมากกว่ากลุ่มทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้
ถอืหุน้ต ่าอยา่งมนียัส าคญั 
  
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรปุผลการศึกษา  
 

การศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจา่ยเงนิปันผล ไดแ้บ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลลดลง เท่าเดิม และเพิ่มขึ้น           
ผลการศกึษาพบว่า การประกาศจ่ายเงนิปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรม สนิคา้อุตสาหกรรมมผีลต่อ
ราคาหลกัทรพัย์ กล่าวคอือตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมไม่เท่ากบัศูนย์ ณ ระดบันัยส าคญั 
0.10 และบรษิทัจดทะเบียนกลุ่มที่จ่ายเงนิปันผลเพิม่ขึน้การประกาศจ่ายเงนิปันผลมผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 และมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยใ์นเชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ แต่กลุ่มทีจ่่ายเงนิปันผลลดลงและเท่าเดมิ
นัน้การประกาศจ่ายเงนิปันผลไม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์ แสดงให้เหน็ว่า
นกัลงทุนมกีารตอบสนองต่อขา่วการประกาศจา่ยเงนิปันผลทีเ่พิม่ขึน้  
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการศกึษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อการ
ประกาศจา่ยเงนิปันผล 
ปัจจยั Sig. 

(2-tailed) 
แ ต ก ต่ า ง กั น
ระหว่างกลุ่ม 

ไม่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม 

1. ขนาดของบรษิทั 0.872  / 
2. สภาพคล่อง 0.523  / 
3. อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.012** /  
หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 
               ** ณ ระดบันยัส าคญั 0.05       
          * ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 

ผลการศึกษาพบว่า บรษิัทที่มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นต ่าและสูงนัน้มอีตัรา
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตต่ิอประกาศจา่ยเงนิปันผลแตกต่างกนั และพบว่าอตัราผลตอบแทนทีเ่กนิ
ปกตสิะสมในกลุ่มบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้สูงมอีตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกติ
สะสมมากกว่ากลุ่มทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่าอยา่งมนีัยส าคญั 
 
อภิปรายผล  
 

จากการศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์ต่อการประกาศจ่ายเงินปันผล                
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนักลงทุนมีการ
ตอบสนองต่อการประกาศจา่ยเงนิปันผลทีเ่พิม่ขึน้ในเชงิบวก (อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสม
เป็นบวกและมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.10) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของตรงศกัดิ ์อู่ดาราศกัดิ ์(2540) 
ธรีศกัดิ ์ธาราศานิต (2546) และ นนทวชัร ์อนุสรณ์พาณิช (2548) ซึง่ผลการศกึษามคี่าเป็นบวก 
แสดงถงึการประกาศจ่ายเงนิปันผลส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ แต่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ
อภญิญา อารมณ์ชื่น (2550) และ ชูเกยีรต ิวชริศรสีุนทรา (2554) ซึ่งผลการศกึษามคี่าเป็นเชงิ
ลบ แสดงถงึการประกาศจา่ยเงนิปันผลส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยล์ดลง  
 จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์ต่อการประกาศ
จ่ายเงินปันผล พบว่าไม่ว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การตอบสนองของราคา
หลกัทรพัยเ์มื่อมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่แตกต่างกนั ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของชูเกยีรต ิ
วชริศรสีุนทรา (2554) และ อภิญญา อารมณ์ชื่น (2550) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการประกาศ
จ่ายเงนิปันผลของธุรกจิขนาดเลก็จะมคี่าเฉลี่ยอตัราผลตอบแทนที่เกนิปกตสิูงกว่าธุรกจิขนาด
ใหญ่ และพบว่ากลุ่มบรษิทัขนาดเลก็ไดร้บัผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยใ์หล้ดลงมากกว่าบรษิทั
ขนาดใหญ่  
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ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี  
นักลงทุนควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  และนักลงทุนควร

พจิารณาลงทุนบรษิทัที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลที่เพิม่ขึน้จากปีก่อน เนื่องจากการประกาศ
จา่ยเงนิปันผลส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ตลอดช่วงเหตุการณ์ประกาศจา่ยเงนิปันผล 7 วนั 
ดงันัน้นักลงทุนควรพจิารณาท าการซื้อหุน้ในช่วง 3 วนัก่อนและหลงัทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปัน
ผลของบรษิัท และควรเลอืกลงทุนในบรษิัทที่มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงมากกว่า
ลงทุนในบรษิทัทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ผูศ้กึษาอาจเลอืกศกึษาในหมวดอุตสาหกรรมอื่น 
2. ผูศ้กึษาอาจเพิม่ปัจจยัอื่นๆ เช่น ความสามารถในการช าระหนี้  
3. ผูศ้กึษาอาจเพิม่ช่วงระยะเวลาใหม้ากกว่า 7 วนั เช่น ในช่วงระยะเวลา 15 วนั  
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