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         การศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั
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ครอบครวั ในกลุ่ม SET100) โดยใช้ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากบรษิทัจดทะเบยีนที่มรีายชื่ออยู่ใน
กลุ่ม SET 100 ต่อเนื่องกนั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2551-2553 และมกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลใน
ช่วงเวลาดงักล่าว จ านวน 56 บรษิทั แบ่งเป็น กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่จ านวน 33 บรษิทั และธุรกจิ
ครอบครวั จ านวน 23 บรษิทั  
        วตัถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี้ เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย ์
ระหว่างบรษิัทจดทะเบยีนในกลุ่มธุรกิจครอบครวั กบั กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ จากการประกาศ
จา่ยเงนิปนัผล ใน 3 ช่วงเวลา คอื ช่วงประมาณการ 30 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล ช่วง
เกิดเหตุการณ์ 15 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล และช่วงเกิดเหตุการณ์ 15 วนัหลงัการ
ประกาศจ่ายเงนิปนัผล จากนัน้เปรยีบเทยีบความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA Test ที่ระดบั
นัยส าคญั 0.10 ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มคีวามแปรปรวนของราคาหลกัทรพัย ์
จ านวน 4 หลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  บรษิทั แอล พ ีเอน็ ดเีวลล
อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) และบรษิทั.ปตท.เคมคีลั จ ากดั 
(มหาชน) ในขณะทีใ่นกลุ่มธุรกจิครอบครวัการประกาศจา่ยเงนิปนัผลในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มผีล
ต่อราคาหลกัทรพัย ์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความส าคญัของปัญหา 

 
        ตลาดทุนเป็นเครื่องมอืส าคญัที่จะช่วยให้สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
ประ เทศไทยมากกว่าการมองเพยีงแค่เป็นแหล่งระดมทุน หรอืการซือ้-ขายหุน้เท่านัน้ เนื่องจาก
การสรา้งขดีความสามารถทางการแข่งขนัในปจัจุบนั ต้องมกีารระดมทุนไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอื
เอกชน เพื่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญั หรอืช่วยใหธุ้รกจิเตบิโต ซึง่การระดมทุนจ านวนมาก
กต็้องอาศยัเครื่องมอืในตลาดทุนเขา้มาช่วยเสรมิ นอกจากนี้  ตลาดทุนยงัท าหน้าทีก่ ากบัการใช้
ทุนใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย ซึง่ท าใหต้ลาดทุนแตกต่างจากตลาดเงนิอย่างชดัเจน ที่
ผ่านมาไทยอาจจะยงัไม่ไดใ้ชต้ลาดทุนอย่างมปีระสทิธภิาพมากเท่าทีค่วร เพราะถงึแมว้่าบรษิทั
ขนาดใหญ่ๆ จะเขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกอืบหมดแลว้ แต่ยงัมี
ประเดน็ทีหุ่น้ยงัอยู่ในมอืของผูถ้อืรายใหญ่ หรอื หุน้ของรฐัวสิาหกจิทีเ่ขา้มาจดทะเบยีนยงัอยู่ใน
มอืรฐับาล ท าใหม้สีภาพคล่องในการซือ้ขายน้อย หรอืการที่บรษิทัยงัมลีกัษณะเป็นธุรกจิของ
ครอบครวั กส็่งผลโดยตรงต่อความน่าสนใจในสายตาของนกัลงทุนทัง้ในประเทศและต่างชาต ิ 

การลงทุนในตลาดทุนหรอืการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้ผูล้งทุนจะ
ไดร้บัผลตอบ แทน 2 ส่วนดว้ยกนัคอื เงนิปนัผล (Dividend) และก าไรจากส่วนต่างของราคาหุน้ 
(Capital Gain) ซึง่ตามทฤษฎ ี Dividend Irrelevance Theory ที่เสนอโดย Miller และ 
Modigliani (1961) กล่าวว่า การจ่ายเงนิปนัผลไม่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์แต่ Gordon (1963) 
และ Linter (1962) มคีวามเหน็ทีต่รงกนัขา้มว่านโยบายเงนิปนัผลมคีวามส าคญัต่อมลูค่าของ
กจิการ ตามทฤษฎ ี The Bird in the hand Theory ทีเ่สนอว่าผูถ้อืหุน้มคีวามพอใจทีจ่ะรบัเงนิ
ปนัผลในขณะน้ีมากกว่าก าไรจากราคาหุ้นสามญัที่จะเพิม่ ขึน้ในอนาคต เพราะเงนิปนัผลใน
ปจัจุบนัมคีวามแน่นอนมากกว่าผลตอบแทนที่ผูถ้อืหุ้นจะไดร้บักลบัมาในอนาคต เนื่องจากการ
ท าก าไรจากส่วนต่างของราคาหุน้ (Capital Gain) จะท าไดน้้อย โดยเฉพาะในช่วงทีต่ลาดผนั
ผวน นกัลงทุนจงึหนัมาลงทุนในหุน้ทีม่กีารจา่ยเงนิปนัผลสงูๆ   
         ในสถานการณ์จรงิ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงนิปนัผลราคาหุ้นจะมกีารเปลี่ยน 
แปลงไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิปนัผล Miller และ Rock (1985) 
เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามญันัน้ ไม่ได้เกดิจากการที่นักลงทุนชอบเงนิปนัผล
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มากกว่าก าไรสะสม แต่การเปลีย่นแปลงราคาหุน้สามญัตามเงนิปนัผลทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ เป็น
ผลมาจากอทิธพิลของขอ้มลูทีแ่ฝงอยูใ่นการประกาศจา่ยเงนิปนัผล  

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะค านึงถงึปจัจยั
หลายประการ ดงันี้ 

 ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ สภาพคล่อง กระแสเงนิสดหมนุเวยีน และสถานะ
การเงนิของบรษิทัฯ 

 ขอ้บงัคบัหรอืเงือ่นไขทีเ่กีย่วกบัการจา่ยเงนิปนัผลทีก่ าหนดโดยสญัญาเงนิกู้ยมื หุน้
กู ้สญัญาซึง่ก่อใหเ้กดิ ภาระหนี้สนิของบรษิทัฯ หรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาอื่นๆ ที่
บรษิทัตอ้งปฏบิตัติาม 

 แผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใชเ้งนิลงทุน 
 ปจัจยัอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
นอกจากนี้ บรษิทัจดทะเบยีน ยงัอยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดให ้ไมส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลไดห้ากยงัมผีลขาดทุนสะสมอยู่แมว้่าจะ
มกี าไรสุทธสิ าหรบัปีนัน้ๆ ก็ตาม และพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ยงั
ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน ส ารองเงนิตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 5 ของก าไร
สุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าเงนิส ารองตามกฎหมายจะมจี านวน
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และนอกจากเงนิส ารองทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัฯ
ต้องจดัสรรแล้วคณะกรรมการบรษิัทอาจพิจารณาจดัสรรเงนิส ารองประเภทอื่นได้อีกตามที่
เหน็สมควร 

การประกาศจ่ายเงนิปนัผลจะมขีึน้ภายหลงัจากที่คณะกรรมการมมีตใิห้จ่ายเงนิปนัผล 
โดยระบุจ านวนเงนิปนัผลทีจ่ะจ่าย และน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้เพื่อขอมตอินุมตักิาร
จ่ายเงนิปนัผล โดยระบุเป็นจ านวนเงนิปนัผลต่อหุ้น ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น เพื่อ
สทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record Date) และก าหนดวนัจ่ายเงนิปนัผล ซึง่ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การจ่ายเงนิปนัผลจะต้องกระท าภายใน 1 เดอืนนับจากวนัที ่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปนัผล แม้ว่าบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ถูกบังคับด้วยข้อ
กฎหมายใดๆ ใหจ้่ายเงนิปนัผลอย่างสม ่าเสมอ  แต่ผูล้งทุนสามารถคาดการณ์ไดว้่าบรษิทัจะมี
การจา่ยปนัผลในอนาคตไดโ้ดยพจิารณาจากแนวโน้มการจา่ย เงนิปนัผลในอดตี โดยดูจากความ
ต่อเน่ืองของการจ่ายเงนิปนัผล ความต้องการในการใช้เงนิลงทุน  บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ผีลการ
ด าเนินงานที่ดี มสีภาพคล่องสูง มปีระวตัิการจ่ายปนัผลอย่างต่อเน่ือง ให้ผลตอบแทนอย่าง
สม ่าเสมอ  และไมม่คีวามตอ้งการในการใชเ้งนิลงทุน จะมโีอกาสจา่ยปนัผลสงู  

หากพจิารณาการจ่ายปนัผลของบรษิทัจดทะเบยีนไทยในช่วง 10 ปี ล่าสุด ตัง้แต่ปี 
2544 ถงึ 2553 พบว่ามบีรษิทัจดทะเบยีนทีจ่่ายปนัผลอย่างน้อย 1 ครัง้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัของ
บรษิทัอยู่มากถงึ 470 บรษิทั ในจ านวนนี้ม ี 262 บรษิทัทีจ่่ายปนัผลต่อเน่ืองอย่างน้อย 5 ปี 
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ล่าสุดตดิต่อกนัจนถงึปจัจุบนั คดิเป็น 48.43% ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด โดยมอียู่ถงึ 149 
บรษิทัทีจ่า่ยปนัผลตลอดทุกปีทีจ่ดทะเบยีนในช่วง 10 ปีล่าสุด และอกี 113 บรษิทัทีเ่หลอืจ่ายปนั
ผลต่อเนื่อง อย่างน้อย 5 ปีล่าสุดตดิต่อกนั  ผลสรุปความต่อเน่ืองในการจ่ายเงนิปนัรายละเอยีด
ตามตารางแนบ ดงันี้ 

 
ตารางที ่1  สรปุขอ้มลูการประกาศจา่ยเงนิปนัผล 
 

สรปุข้อมลูการจ่ายเงินปันผล จ านวนบริษทัจด
ทะเบียน 

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด ณ.สิน้เดอืนธนัวาคม 2553 541 
การจ่ายเงินปันผลในช่วง 10 ปีท่ีจดทะเบียน (2544-2553) 
จา่ยเงนิปนัผลอยา่งน้อย 1 ครัง้ 470 
ไมม่กีารจา่ยเงนิปนัผล 71 
จา่ยเงนิปนัผลทุกปีทีจ่ดทะเบยีน 149 
จา่ยเงนิปนัผลไมค่รบทุกปีทีจ่ดทะเบยีน 321 
การจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีท่ีจดทะเบียน (2549-2553) 
มกีารจ่ายเงนิปนัผลทุกปี 113 
จา่ยเงนิปนัผลไมค่รบทุกปีทีจ่ดทะเบยีน 208 
จา่ยเงนิปนัผลอยา่งน้อยทุกปีทีจ่ดทะเบยีน ในช่วง 5 ปี ล่าสุด 262 

  
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
การประกาศจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เป็นสารสนเทศ

หนึ่งที่นักลงทุนควรให้ความส าคัญ เน่ืองจากการประกาศจ่ายเงินปนัผลนอกจากจะเป็น
ผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนแล้วยงัแฝงสญัญาณทางการเงนิของธุรกิจอีกด้วย  
เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่า ผู้บรหิารมขี้อมูลภายในมากกว่านักลงทุน ดงันัน้การที่ผู้บรหิาร
ตดัสนิใจประกาศจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้แสดงว่า ผูบ้รหิารคาดว่า บรษิทัจะมกี าไรเพิม่ขึน้ ใน
อนาคต เนื่องจากโดยปกตแิลว้ ผูบ้รหิารจะหลกีเลีย่งการจ่ายเงนิปนัผลลดลง เพราะจะเป็นการ
ส่งสญัญาณทางลบใหแ้ก่นกัลงทุน 
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ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index)  
 

 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ คอืดชันีราคาประเภทหนึ่งซึง่ประโยชน์กจ็ะเหมอืนกบัดชันีอื่นๆ 
เช่น ดชันีราคาผูบ้รโิภค ทีใ่ชว้ดัการเปลีย่นแปลงในราคาสนิคา้ ในกรณีของดชันีราคาหลกัทรพัย ์
ไมว่่าจะเป็น SET Index, SET50 Index หรอื SET100 Index การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของค่าดชันี 
กจ็ะบอกถงึการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นดชันีนัน้ๆ นกัลงทุนจงึสามารถใช้ Index 
เหล่านี้ในการวดัผลตอบแทน และความเสีย่งจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยท์ีใ่ชค้ านวณ Index 
นัน้ได ้ (ขอ้มลูจาก http://www.tsithailand.org, ดชันีตลาดหลกัทรพัย)์ 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะใชด้ชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) ในการ
สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ัง้หมด (Composite Index) ทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัปจัจุบนั กบัมูลค่าตลาดหลกัทรพัย ์ ในวนัฐาน คอื วนัที่ 30 
เมษายน 2518 โดยมกีารปรบัฐานการค านวณ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงของ จ านวน
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เช่น เมื่อมกีารรบัหรอืเพกิถอนหลกัทรพัย ์การรบัหุ้นเพิม่ทุน เป็นต้น 
เพื่อใหก้ารเคลื่อนไหวของดชันี สะทอ้นการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยเ์ท่านัน้  
 ในปี พ.ศ 2548 ตลาดหลกัทรพัยไ์ด้มกีารเพิม่ดชันี SET100 Index  จดัเป็นดชันี
ประเภททีจ่ าแนกตามขนาดของบรษิทั โดยที ่SET 100 Index ประกอบดว้ยบรษิทัขนาดใหญ่
สุด 100 อันดบัแรก โดยก าหนดให้หลักทรพัย์ที่น ามาใช้ในการค านวณดัชนีจะต้องเป็น
หลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงและการซือ้ขายมสีภาพคล่องสูง
อย่างสม ่าเสมอ และต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่มกีารกระจายของผู้ถือหลกัทรพัย์รายย่อยอย่าง
เหมาะสม เพื่อสะทอ้นความสามารถในการเขา้ลงทุนของนกัลงทุน (Invest ability)   

หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยใ์น SET100 Index นัน้ ประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั
คอืหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยต์ามรอบการทบทวนรายชื่อซึง่ใชค้ดัเลอืกหลกัทรพัยต์าม
รอบการทบทวนรายชื่อหลกัทรพัย์ (Periodic Review of Constituent Companies) ซึ่ง
ด าเนินการทุกครึง่ปี โดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 
 
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรพัยใ์น SET100 Index ตามรอบการทบทวนรายช่ือ 
(Periodic Review of Constituent Companies) 
 

1. เป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์มน้่อยกว่า 6 เดอืน  
ยกเว้นกรณีของหลกัทรพัยท์ี่ได้รบัการคดัเลอืกเขา้มาในการค านวณดชันีระหว่างรอบก่อนรอบ
การพจิารณาทบทวนรายชื่อ 
 

http://www.tsithailand.org/
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2. อยูใ่นกลุ่มหลกัทรพัยม์ขีนาดใหญ่สงูสุด 200 อนัดบัแรก โดยพจิารณาจากมลูค่า 
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลีย่ต่อวนัยอ้นหลงั 3 เดอืน สงูสุด 200 อนัดบัแรก ทัง้นี้ ในกรณีของ
หลกัทรพัย์ที่ได้รบัการคดัเลือกเข้ามาในการค านวณดชันีระหว่างรอบก่อนรอบการทบทวน
รายชื่อนัน้ หากมขีอ้มลูดงักล่าวไมถ่งึ 3 เดอืน ใหพ้จิารณามลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลีย่
ต่อวนัยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้เขา้จดทะเบยีนซือ้ขาย 

3. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่สีดัส่วนผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายยอ่ย(Free-float)  ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ20 
4. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าซือ้ขายสม ่าเสมอ 

4.1 มมีลูค่าการซือ้ขายบนกระดานหลกัสูงกว่า 50% ของมลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อ
หลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญัทัง้ตลาดในเดอืนเดยีวกนั 

4.2 มลูค่าการซือ้ขายตามขอ้ 4.1 ต้องต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 9 ใน 12 เดอืน 
(หรอืไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ส าหรบัหุน้สามญัทีเ่ขา้ซือ้ขายน้อยกว่า 12 เดอืน แต่
ทัง้นี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดอืน) ทัง้นี้ในกรณีของหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก
เข้ามาในการค านวณดชันีระหว่างรอบก่อนรอบการทบทวนรายชื่อนัน้  ให้
พจิารณามลูค่าการซือ้ขายของหลกัทรพัยน์ัน้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
ระยะเวลาทีห่ลกัทรพัยน์ัน้เขา้ซือ้ขาย 

5. หากมหีลกัทรพัยท์ีผ่่านเกณฑก์ารคดัเลอืกขา้งต้นน้อยกว่า 105 หลกัทรพัย ์ ให้
ด าเนินการตามขัน้ตอนตามล าดบัต่อไปนี้ 
5.1 ลดอตัราส่วนของมลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อหลกัทรพัยจ์ากเดมิ 50% ลงครัง้ละ 

5% ทัง้นี้ตอ้งไมต่ ่ากว่า 20% 
5.2 ลดจ านวนเดอืนทีห่ลกัทรพัยน์ัน้ต้องผ่านเกณฑด์า้นมูลค่าการซื้อขายลงครัง้ละ 

1 เดอืน ทัง้นี้ต้องไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ยกเวน้กรณีของหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการ
คดัเลอืกเขา้มาในการค านวณดชันีระหว่างรอบก่อนรอบการทบทวนรายชื่อ 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

  
ศึกษาผลกระทบของราคาหลกัทรพัย์จากการประกาศจ่ายเงินปนัผล ของบรษิัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ก่อนวนัประกาศ และ หลงัประกาศจ่ายเงนิปนัผล เพื่อเปรยีบเทยีบ
การตอบสนองของราคาหลกัทรพัย ์ระหว่างบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มธุรกจิครอบครวั กบั กลุ่ม
ธุรกจิขนาดใหญ่ 
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ขอบเขตการศึกษา 

 
          การศกึษาครัง้นี้ครอบคลุมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

เลอืกจากบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม SET 100 ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2553 แบ่งการศกึษาออกเป็น  2 กลุ่มตวัอย่าง คอืกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ และ 

ธุรกจิครอบครวั โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัราคาหลกัทรพัยแ์ละการประกาศจ่ายเงนิปนัผล

จากฐานข้อมูลหลกั  คอื ข้อมูลราคาปิดรายวนัของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และขอ้มลูดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET Index แบบรายวนัในช่วงปี 

2551-2553 ข้อมูลเกี่ยวกบัวนัที่มีมติการจ่ายปนัผล และวนัประกาศจ่ายปนัผล น ามาจาก

ฐานขอ้มลูจาก http://www.setsmart.com 

 
นิยามศพัท ์

 
กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ หมายถงึ กลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยทีผ่่านคุณสมบตัแิละไดร้บัการคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นกลุ่ม SET 100 Index  และเป็นบรษิทัทีไ่ม่
ตรงตามนิยามธุรกจิครอบครวั 

กลุ่มธุรกจิครอบครวั หมายถงึ กลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยทีผ่่านคุณสมบตัแิละไดร้บัการคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นกลุ่ม SET 100 Index และเป็นบรษิทัทีต่รง
ตามนิยามของธุรกจิครอบครวั 

ดชันี SET 100 Index  หมายถงึ ดชันีตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ าแนกตามขนาดของบรษิทั 
ประกอบดว้ยบรษิทัใหญ่สุด 100 อนัดบัแรก โดยพจิารณาจากมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด  
สภาพคล่องในการซือ้ขาย และการกระจายหุน้  
 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย(SET) หมายถึง นิติบุคคลที่จดัตัง้ภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางและทางเลอืกหลกัของ 
ผูล้งทุนและผูร้ะดมทุนเพื่อสรา้งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ ดว้ยการจดัใหม้ตีราสารและบรกิารทาง
การเงนิครบวงจร และมรีะบบทีน่่าเชื่อถอืและเขา้ถงึไดง้่าย  

ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ผลต่างระหว่างผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ
ของหลกัทรพัย ์กบั ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของตลาดหลกัทรพัย ์
          ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมของหลกัทรพัย์ หมายถงึ ผลรวมของผลตอบแทนทีเ่กนิ
ปกตขิองหลกัทรพัยใ์นช่วงเหตุการณ์ประกาศจ่ายเงนิปนัผล 
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          วนัทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปนัผล หมายถงึ วนัทีม่กีารขึน้เครือ่งหมาย XD  (Record 
Date) ซึง่แสดงว่านกัลงทุนในหลกัทรพัยใ์นวนันัน้จะไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลทีบ่รษิทัประกาศ
จา่ยในงวดนัน้  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
1. เพื่อทราบความแตกต่างของการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจา่ยเงนิ 

ปนัผลของธุรกจิขนาดใหญ่ และธุรกจิครอบครวั 

2.  เพื่อประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุนในการพจิารณาลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย ในช่วงประกาศจา่ยเงนิปนัผล  

 

 



 
 

บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยต่์อการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มแีนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการศกึษาครัง้นี้ คอื 

1. แนวคดิธุรกจิครอบครวั 
2. ทฤษฎตีลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ (Efficient Market) 
3. ทฤษฎกีารส่งสญัญาณ (Signaling Theory) 
4. ทฤษฎโีอกาสการเตบิโต (Growth opportunities)  
5. ผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิดธรุกิจครอบครวั 
 

สรรคช์ยั เตยีวประเสรฐิกุล, (2550) ไดอ้ธบิายแนวคดิธุรกจิครอบครวัว่า หมายถงึ ธุรกจิ
ที่เป็นกจิการใดๆ ที่มคีรอบครวัถอืครองความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไว้หรอืถอืครองอ านาจการ
ควบคุมและบรหิารกจิการนัน้ โดยมสีมาชกิของครอบครวัมากกว่าสองคนมสี่วนร่วมโดยตรงกบั
การด าเนินงานของกจิการ พดูงา่ยๆ ว่าธุรกจิครอบครวัคอืระบบร่วมระหว่างความเป็นครอบครัว
และความเป็นธุรกจิ หรอือีกนัยหนึ่งว่าสมาชกิของครอบครวัที่เป็นเจา้ของนัน้ จะมสี่วนร่วมใน
การก าหนดวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์ขององคก์รเสมอ  

นวพล วริยิะกุลกจิ และคณะ, (2552) ไดอ้ธบิายแนวคดิธุรกจิครอบครวัว่า คอื ธุรกจิ 
ครอบครวั และความเป็นเจา้ของรวมทัง้รปูแบบธุรกจิที่เกดิขึน้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
มัน่คงทางการเงนิของครอบครวั โดย “ธุรกจิ” เป็นเครือ่งมอืช่วยส่งเสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัมี
ความเป็นอยูท่ีด่ ี มงีานท า และหาเลีย้งตวัเองได ้ กลา่วโดยสรุปแลว้ ลกัษณะเฉพาะของธุรกจิ
ครอบครวัคอืธุรกจิทีหุ่น้ของกจิการมากกว่าครึง่หนึ่งเป็นเจา้ของโดยสมาชกิของครอบครวัใด
ครอบครวัหนึ่ง หรอืธุรกจิทีม่กีารสบืทอดมาสู่ลกูหลานอกีรุน่หนึ่ง หรอืระบบธุรกจิทีม่คีรอบครวั
เป็นเจา้ของและบรหิารจดัการโดยบุคคลในครอบครวัเป็นหลกั  
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หลกัเกณฑก์ารแบ่งแยกธรุกิจครอบครวั จากบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 Index 
 

จากการแบ่งแยกธุรกจิครอบครวัของบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 100 Index ตามรายชื่อ 
ณ.ปี 2553 จ าวน 100 รายชื่อ ใชก้ารอ้างองินิยามจากงานวจิยั เรื่อง ธุรกจิครอบครวัของบรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, ดร.วรรณรพ ี
บานชื่นวจิติร, 2551) ซึง่ก าหนดค าจ ากดัความของกจิการครอบครวัไว ้4 นิยาม ดงันี้ 
นิยามที ่1 คณะกรรมการมนีามสกุลเดยีวกนัอยา่งน้อย 2 คน 
นิยามที ่2 ผูถ้อืหุน้ทีม่นีามสกุลเดยีวกนัถอืหุ้นรวมกนัเกนิ 20% (นับเฉพาะผู้ถอืหุน้ทีถ่อื

หุน้เกนิ 0.5% ณ.วนัปิดสมดุทะเบยีนปี 2554) 
นิยามที ่3 จ านวนชื่อทีม่นีามสกุลเดยีวกนัอยา่งน้อย 3 ชื่อ ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อื

หุน้ และ/หรอืกรรมการบรษิทั  
นิยามที ่4 ประธานกรรมการบรหิารมนีามสกุลตรงกนักบันามสกุลของรายชื่อทีป่รากฏใน

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทะเบยีนบญัชผีู้ถอืหุน้อย่างน้อย 2 รายชื่อ 
  
หลกัเกณฑก์ารแบ่งแยก ธรุกิจขนาดใหญ่ จากบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 Index 
         บรษิทัจดทะเบยีนที่ได้รบัการคดัเลอืกให้อยู่ในกลุ่ม SET100 Index  ประกอบด้วย
บรษิัทขนาดใหญ่สุด 100 อันดบัแรก ที่มมีูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด ตามหลกัเกณฑ์การ
คดัเลือกของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดงัที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดงันัน้หากบรษิัทจด
ทะเบยีนใดในกลุ่ม SET 100 Index มคีุณสมบตัไิม่ตรงตามนิยามกลุ่มธุรกจิครอบครวั ใน
การศกึษาครัง้นี้ใหถ้อืบรษิทัจดทะเบยีนนัน้อยูใ่นกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ 
         จากการแบ่งแยกบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 
Index ออกเป็นกลุ่มธุรกจิครอบ ครวัและธุรกจิขนาดใหญ่ พบว่ามบีรษิทัจดทะเบยีน ที่เป็น ธุรกจิ
ครอบครวั หรอืควบคุมการบรหิารโดยบุคคลในครอบครวัจ านวน 51 บรษิทั และ บรษิทัขนาด
ใหญ่ จ านวน 49 บรษิทั หรอืคดิเป็น 51%  และ 49% ตามล าดบั  (รายละเอยีดตามตารางที่ 1)  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจครอบครัวมีบทบาทค่อนข้างสูงในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
อย่างไรกต็ามการบรหิารงานโดยสมาชกิในครอบครวั อาจท าใหม้กีารรัว่ไหลของขอ้มลูมากกว่า
ธุรกจิทีบ่รหิารโดยผูบ้รหิารมอือาชพี  
 การศกึษาจากการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์จากการการประกาศจ่ายเงนิปนัผล 
โดยท าการเปรยีบเทยีบผลกระทบของราคาหลกัทรพัยท์ีเ่กดิจากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100 INDEX  ระหว่างธุรกจิ
ขนาดใหญ่ กบั ธุรกิจครอบครวั เพื่อศึกษาผลกระทบของราคาหลกัทรพัย์ โดยอาศยัแนวคดิ
ความมปีระสทิธภิาพของตลาด (Market Efficiency Hypothesis) ซึง่กล่าวว่า ในตลาดที่มี
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ประสทิธภิาพอย่างสมบูรณ์ (Strong Form) ราคาหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นถงึข่าวสารขอ้มลูทีม่อียู่
ทัง้หมดอย่างทนัททีนัใด นักลงทุนไม่สามารถใช้ขอ้มูลข่าวสารทัง้ ขอ้มูลภายใน (Insider 
Information) และขอ้มลูสาธารณะ(Public Information) ในการท าผลตอบแทนเกนิปกตไิดเ้ลย 
ส าหรบัตลาดที่มปีระสทิธภิาพระดบัปานกลาง(Semi-Strong Form) นัน้นักลงทุนสามารถใช้
ขอ้มลูข่าวสารสาธารณะทัง้ หมด ยกเวน้ขอ้มลูภายใน ส าหรบัตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัย์ ถ้า
ตลาดมปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลาง นักลงทุนจะไม่สามารถใช้ขอ้มลูข่าวสารสาธารณะเพื่อ
ท าผลตอบแทนเกนิปกตไิด ้ส่วนตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัอ่อน (Weak Form) นักลงทุนไม่
สามารถใชข้อ้มลูสาธารณะในอดตีในการท าผลตอบแทนเกนิปกตไิด้   
 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศกึษานี้ไดท้ าการวบรวมทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่ออธบิายการตอบสนองของราคา
หลกัทรพัยจ์ากการประกาศจา่ยเงนิปนัผลดงันี้ 
 
ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) 
 

ในการวเิคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุนต้องตระหนักถงึสภาพการมปีระสทิธภิาพของตลาด 
เพื่อความเขา้ใจในกลไกการปรบัตวัของราคาหลกัทรพัยต่์อข่าวสารขอ้มลูของหลกัทรพัยน์ัน้ ใน
ตลาดที่มปีระสทิธภิาพ ราคาหลกัทรพัย์จะสะท้อนถงึขอ้มูลข่าวสารต่างๆอย่างรวดเรว็  โดย
ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพระดบัต ่า ขอ้มลูทีเ่ผยแพรไ่ปยงัผูล้งทุนอย่างรวดเรว็และทัว่ถงึไดแ้ก่ขอ้มลู
ตลาด ส่วนตลาดที่มปีระสทิธภิาพระดบักลางข้อมูลที่เผยแพร่ไปยงัผู้ลงทุนอย่างรวดเรว็และ
ทัว่ถงึนอกจากขอ้มูลตลาดแล้วยงัมขีอ้มลูสาธารณะอื่นๆ ทัง้ขอ้มูลในอดตี ปจัจุบนัและขอ้มูลที่
คาดไว ้และตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพระดบัสงู ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ไปยงัผูล้งทุนอย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ
ไดแ้ก่ขอ้มลูทุกชนิด ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูสาธารณะ หรอืขอ้มลูภายใน ดงันัน้ในประสทิธภิาพระดบั
นี้จงึไมม่ใีครสามารถท าก าไรส่วนเกนิได ้
 
สมมติฐานของตลาดมีประสิทธิภาพ 

ตลาดที่มปีระสทิธภิาพจะเกิดขึ้นได้ภายใต้สมมติฐานของตลาดมปีระสทิธภิาพ (Efficient 
Market Hypotheses) ดงันี้ 
1. ตลาดมปีระสิทธิภาพจะต้องมผีู้ร่วมตลาดซึ่งมลีกัษณะเป็นผู้แสวงหาก าไรสูงสุดอยู่เป็น

จ านวนมากผูร้ว่มตลาดเหล่านัน้จะเขา้มาในตลาดเพื่อท าการวเิคราะหแ์ละประเมนิมูลค่าของ
หลักทรัพย์โดยที่แต่ละคนต่างก็มีความเป็นอิสระต่อกัน  ข่าวสารข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ
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หลกัทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในตลาดจะเกดิขึน้ในเชงิสุ่มและช่วงระยะเวลาทีเ่กดิข่าวสารแต่ละข่าวจะ
ไม่ขึ้นต่อกนัผู้ลงทุนซึ่งมลีกัษณะเป็นผู้แสวงหาก าไรสูงสุดเหล่านัน้ จะท าการปรบัราคา
หลกัทรพัยท์นัทเีพื่อใหร้าคาหลกัทรพัยน์ัน้เป็นราคาทีส่ะทอ้นขอ้มลูขา่วสารใหมท่ีเ่กดิขึน้ 

2. ในตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ราคาหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นถงึอตัราผลตอบแทนทีร่บัรูค้วามเสีย่ง
ดว้ย จากการยอมรบัสมมตฐิานตลาดมปีระสทิธภิาพทีว่่าราคาหลกัทรพัยจ์ะมกีารปรบัตัว
เมื่อมขีอ้มูลใหม่เกดิขึน้ในตลาด ดงันัน้ราคาหลกัทรพัยจ์งึควรจะสะท้อนขอ้มูลทัง้หมดที่
เกดิขึ้นอย่างไม่มอีคตริวมทัง้ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการเป็นเจ้าของหลกัทรพัยน์ัน้ด้วย  
ดงันัน้ในตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ราคาหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นผลตอบแทนทีค่าดหวงั ซึง่เป็น
ผลตอบแทนทีร่บัรูค้วามเสี่ยงแลว้ หรอือาจกล่าวได้ว่าถ้าผู้ลงทุนซื้อหลกัทรพัยใ์นราคาที่
สะทอ้นความมปีระสทิธภิาพของขอ้มลูต่าง ๆ แลว้ ผูล้งทุนกค็วรจะไดร้บัอตัราผลตอบแทน
ทีเ่รยีกว่า อตัราผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่ง (Risk-Adjusted Rate of Return) หรอื อตัรา
ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนคาดหวงัจะเป็นอตัราผลตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัความเสีย่งทีผู่ล้งทุน
ควรจะไดร้บัจากการลงทุนนัน้  

 
ระดบัความมีประสิทธิภาพของตลาด 
         Fama (1970) ไดจ้ าแนกระดบัความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัยต์ามระดบัของ
ขอ้มลูขา่วสารข่าวสารทีส่ะทอ้นอยูใ่นราคาของหลกัทรพัยโ์ดยสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ระดบั 
ดงันี้ 

1. ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า (Weak Form Efficient Market) 
2. ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลาง (Semi Strong Form Efficient Market) 
3. ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัสงู (Strong Form Efficient Market) 

 
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัต า่ 

สมมตฐิานของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า กล่าวว่าราคาหลกัทรพัยใ์นปจัจุบนัจะ
สะทอ้นขอ้มลูตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดในอดตี ซึง่ไดแ้ก่ ราคาหลกัทรพัย ์อตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย ์ ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย์ และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้ในตลาดหลกัทรพัย์
ทัง้หมดในอดตี ดงันัน้ ถ้าเชื่อว่าราคาตลาดในปจัจุบนัไดส้ะทอ้นถงึผลตอบแทนในอดตีทัง้หมด
ของหลกัทรพัยแ์ละข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ล้ว สมมตฐิานของตลาดที่มี
ประสทิธภิาพในระดบัต ่า ยอ่มจะบอกใหท้ราบว่า อตัราผลตอบแทนในอดตีรวมทัง้ขอ้มลูตลาดใน
อดตี ไม่ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทน ในอนาคต เนื่องจากผลตอบแทนในอดตี
และผลตอบแทนในอนาคตควรเป็นอสิระต่อกนั ตามสมมตฐิานของตลาดมปีระสทิธภิาพ ดว้ย
เหตุนี้ ผู้ลงทุนจะได้ก าไรน้อยมากถ้าตดัสนิใจซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์โดยอาศยัข้อมูลอตัรา
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ผลตอบแทนในอดตี หรอืขอ้มลูตลาดอื่นในอดตี ไม่ว่าผูล้งทุนจะใชเ้กณฑห์รอืเทคนิคใด ๆ ใน
การตดัสนิใจลงทุน 
 
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 

สมมตฐิานของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพระดบัปานกลาง กล่าวว่าราคาหลกัทรพัยใ์น
ปจัจบุนัจะปรบัตวัทนัทต่ีอขอ้มลูสาธารณะทัง้หมด หรอือาจกล่าวไดว้่า ราคาหลกัทรพัยใ์น
ปจัจบุนัจะสะทอ้นขอ้มลูสาธารณะทัง้หมดอยา่งเตม็ทีส่มมตฐิานของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพใน
ระดบัปานกลางนี้ จะครอบคลุมสมมตฐิานความมปีระสทิธภิาพในระดบัต ่าดว้ย เนื่องจากขอ้มลู
ตลาดทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นสมมตฐิานของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า เช่น ราคาหุน้ใน
อดตี อตัราผลตอบแทน และมลูค่าการซือ้ขาย ต่างกถ็อืว่าเป็นขอ้มลูสาธารณะดว้ย ดงันัน้ขอ้มลู
สาธารณะจะประกอบดว้ยขอ้มลูสองส่วน คอื ขอ้มลูตลาดและขอ้มลูทีไ่มใ่ช่ขอ้มลูตลาด 

1. ขอ้มลูตลาด (Market Information) เช่น ราคาหลกัทรพัยใ์นอดตี อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในตลาดหลกัทรพัย์
ทัง้หมด 

2. ขอ้มลูทีไ่มใ่ช่ขอ้มลูตลาด (Nonmarket Information) เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกาศ
ตวัเลขรายไดข้องธุรกจิ และขอ้มลูเกีย่วกบัการประกาศจา่ยเงนิปนัผล อตัราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธ ิ (Price to Earning หรอื P/E) อตัราเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend 
Yield Ratios) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price Book Value หรอื P/BV 
Ratios) การแตกหุน้ (Stock Splits) ขา่วเกีย่วกบัเศรษฐกจิ และขา่วเกีย่วกบัการเมอืง 
เป็นตน้  ดงันัน้ ภายใตส้มมตฐิานของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลางนี้ ผู้
ลงทุนทีต่ดัสนิใจลงทุนโดยอาศยัข่าวสารขอ้มลูใหมท่ีส่ าคญัใด ๆ กต็าม หลงัจากที่
ขอ้มลูนัน้ไดป้ระกาศใหส้าธารณะชนรบัรูแ้ลว้ กไ็มค่วรทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนเกนิกว่า
อตัราผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่งโดยเฉลีย่ ในอกีทางหนึ่ง คอื ไมค่วรไดร้บัก าไรทีส่งู
กว่าก าไรรบัรูค้วามเสีย่งโดยเฉลีย่ หรอือาจเรยีกว่า ก าไรเกนิปกต ิ ทีค่าดว่าจะไดจ้าก
การลงทุนหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการซือ้ขายแลว้ 

 
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัสงู 

สมมตฐิานของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัสงู กล่าวว่า ราคาหลกัทรพัยใ์นปจัจบุนัจะ
สะทอ้นขอ้มลูทัง้หมดทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูสาธารณะ และ ขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเตม็ทีส่มมตฐิานความ
มปีระสทิธภิาพในระดบัสงูนี้ นอกจากจะครอบคลุมทัง้สมมตฐิานความมปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า
และความมปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลางของตลาดไวแ้ลว้ สมมตคิวามมปีระสทิธภิาพใน
ระดบัสงูยงัขยายขอบเขตสมมตฐิานโดยอธบิายลกัษณะของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพว่า ในตลาดมี
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ประสทิธภิาพ ผูล้งทุนไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทัง้หมด โดยไม่มตีน้ทุนและผูล้งทุนจะไดร้บัขอ้มลู
ขา่วสารเหล่านัน้พรอ้มๆ กนัทุกคนภายในเวลาเดยีวกนั จากการยอมรบัสมมตฐิานของตลาดทีม่ ี
ประสทิธภิาพในระดบัสงูตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้จะหมายความว่า ไมม่ผีูล้งทุนกลุ่มใดมี
ความสามารถในการผกูขาดความเป็นเจา้ของขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัราคาหลกัทรพัยไ์ด้ 
ดงันัน้ จงึไมม่ผีูล้งทุนกลุ่มใดไดร้บัผลตอบแทนเหนืออตัราผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่งโดยเฉลีย่
ไดต้ลอดเวลา 

  
การทดสอบสมมติฐานความมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลางของตลาด 

ถา้ขา่วสารขอ้มลูทีผู่ล้งทุนใชก้ารประเมนิเพื่อตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัย ์ นอกจากขอ้มลู
ตลาดแลว้ ผูล้งทุนยงัใชข้อ้มลูทัง้หมดซึง่สาธารณะไดร้บัทราบและมอียู ่ทัง้ขอ้มลูในอดตี ปจัจบุนั 
และการคาดการณ์ แสดงว่าราคาปจัจุบนัของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยไ์ดส้ะทอ้นถงึขอ้มลู
ตลาดและขอ้มลูสาธารณะเรยีบรอ้ยแลว้ แสดงว่าตลาดมปีระสทิธภิาพระดบักลาง การทดสอบ
ระดบัความมปีระสทิธภิาพในระดบักลาง สามารถท าไดโ้ดยการทดสอบความเรว็ในการปรบัตวั
ของราคาหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารประกาศขา่วสาธารณะต่างๆ (เรยีกการศกึษานี้ว่า Event Study) 
หากตลาดหลกัทรพัยน์ัน้มปีระสทิธภิาพระดบักลาง ผูล้งทุนจะไมส่ามารถใชข้า่วสารขอ้มลูที่
ประกาศใหม่มาท าก าไรส่วนเกนิได ้แต่ถา้ความล่า (Lag) ในการปรบัตวัของราคาปรากฏอยู ่อนั
ท าใหผู้ล้งทุนใชค้วามล่านี้มาท าก าไรส่วนเกนิได ้แสดงว่าตลาดไมไ่ดม้ปีระสทิธภิาพระดบักลาง 
สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2548) ไดแ้บ่งวธิกีารศกึษาไว้
ดงัต่อไปนี้ 
 
การทดสอบความผิดปกติในระหว่างปีปฏิทิน 

การศกึษาหลาย ๆ ชิน้พยายามทีจ่ะศกึษาว่า มผีลตอบแทนเกนิปกตเิกดิขึน้ในช่วงเวลา
ใดในระหว่างปีหรอืไม่ (Calendar effect) ซึง่ท าใหผู้้ลงทุนสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์
ผลตอบแทนของหุน้ได ้การศกึษาดงักล่าวนัน้ ไดแ้ก่ การศกึษาความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
วนั (Intraday effect) การศกึษาความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในวนัจนัทร์ (Monday effect) การศกึษา
ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในวนัใดวนัหนึ่งในสปัดาห์ (Day-of –the-week) การศกึษาความผดิปกติ
ทีเ่กดิขึน้ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ (Weekend effect) การศกึษาความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในเดอืน
ใด ๆ (Monthly effect) และการศกึษาความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในเดอืนมกราคม (The January 
effect) เป็นต้น ผลการศกึษาความผดิปกติที่เกดิขึ้นในระหว่างปีปฏทินิตามช่วงเวลาต่างๆ 
เหล่านัน้พบว่ามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้ที่ท าให้ได้ผลคดัค้านสมมตฐิานความมปีระสทิธภิาพของ
ตลาด จากการศึกษาพบว่าผลตอบแทนของหุ้นมกัจะสูงในวันศุกร์และต ่ าในวันจนัทร์ 
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ผลตอบแทนในวนัจนัทรจ์ะต ่าอยู่ประมาณ 45 นาท ีหลงัจากทีต่ลาดเปิดท าการในเชา้วนัจนัทร์ 
หลงัจากนัน้ผลตอบแทนจะใกลเ้คยีงกบัวนัอื่น 
 
การทดสอบการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนในอนาคตโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ภาคตดัขวาง 

ถา้ยอมรบัว่าตลาดทุนเป็นตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ หลกัทรพัยท์ุกตวัควรจะมผีลตอบแทน
รบัรูค้วามเสีย่ง(Risk adjusted returns) เท่ากนัทัง้นี้เพราะราคาหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นขอ้มูล
สาธารณะทัง้หมดที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของหลักทรพัย์นัน้  การศึกษาใน
ลกัษณะนี้จงึพยายามพสิูจน์ว่าผู้ลงทุนสามารถที่จะน าข่าวสารขอ้มลูสาธารณะมาใช้ในการพยา 
กรณ์ว่าหลกัทรพัย์ใดจะให้ผล ตอบแทนมากกว่าหรอืต ่ากว่าผลตอบแทนรบัรู้ความเสี่ยงโดย
เฉลีย่ไดห้รอืไม่ การทดสอบการพยากรณ์ผลตอบแทนโดยวธิกีารวเิคราะหภ์าคตดัขวาง (Cross 
sectional) มกัจะมกีารน าประโยชน์ในเรื่องขนาดหรอืคุณภาพของหลกัทรพัยท์ีแ่ตกต่างกนัมาใช้
ในการวดัผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่งของหลกัทรพัยด์ว้ย ถ้าผลการทดสอบทีไ่ดบ้อกใหท้ราบว่า
ผูล้งทุนสามารถใชข้อ้มลูสาธารณะในการพยากรณ์ผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่งได้ ย่อมเป็นการ
ยนืยนัว่าตลาดไมม่ ี
ประสทิธภิาพ 
 
การทดสอบผลกระทบในเรื่องขนาด 

ผูว้จิยัหลาย ๆ รายน าผลกระทบในเรือ่งขนาด (The size effect) มาใชใ้นการศกึษาโดย
ท าการทดสอบผลกระทบของขนาดทีม่ต่ีออตัราผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่งผลการวจิยัพบว่า 
ผลตอบแทนรบัรูค้วามเสีย่งในช่วงทีท่ าการศกึษาคอื ช่วงเวลา 20-35 ปี ของธุรกจิขนาดเลก็มสีงู
กว่าขนาดใหญ่อยา่งเหน็ไดช้ดั นอกจากนัน้ การศกึษาโดยใชข้อ้มลูค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหุน้ก็
ยนืยนัว่ามผีลกระทบในเรือ่งของขนาดเกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ จากผลการศกึษาส่วนใหญ่ ท าใหส้รุป
ไดว้่า ขนาดธุรกจิเป็นปจัจยัหลกัทีท่ าใหเ้กดิความผดิปกตขิองสมมตฐิานตลาดมปีระสทิธภิาพ 
และตวัแปรส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความผดิปกตไิดแ้ก่ ความเสีย่ง ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขาย 
นอกจากนัน้ ผลสรปุยงัชีใ้หเ้หน็ว่า ผลกระทบในเรือ่งขนาดควรจะตอ้งน ามาพจิารณาทุกครัง้ที่
ท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลตอบแทนกบัเหตุการณ์ส าคญัอยา่งใดอย่างหนึ่งทีเ่กดิขึน้ 
ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นี้จงึมกีารศกึษาผลกระทบในเรื่องกลุ่มธุรกจิมาใช้ศกึษาผลกระทบจาก
การประกาศเงนิปนัผลว่าด้วยเพื่อศกึษาว่ากลุ่มธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยจะมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม ธุรกจิขนาดใหญ่และ 
ธุรกจิครอบครวัหรอืไม ่
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การทดสอบการพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตโดยใช้เหตุการณ์ท่ีส าคญั 
การพยากรณ์ผลตอบแทนโดยใช้เหตุการณ์ที่ส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึน้  เป็น

แนวคดิทีใ่ชใ้นทดสอบการเกดิผลตอบแทนเกนิปกติ ในช่วงทีม่กีารประกาศข่าวสารขอ้มลูส าคญั 
ถ้าผลการทดสอบที่ได้สนับสนุนความมปีระสทิธภิาพของตลาดทุนจะต้องพบว่าผลตอบแทนที่
คาดหวงัมกีารปรบัตวัอย่ารวดเรว็ต่อการประกาศข่าวขอ้มูลใหม่ ดงันัน้ ผู้ลงทุนจงึไม่ได้รบั
ผลตอบแทนเกนิปกตจิากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์ลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มูล ส่วนขอ้มลูสาธารณะที่
น ามาใชใ้นการทดสอบอาจจะ ไดแ้ก่ การประกาศรายได้ การประกาศเงนิปนัผล การประกาศ
การลงทุน การประกาศควบรวมกจิการ การแตกหุ้น การซือ้-ขายหุน้คนื การเสนอขายหุน้ออก
ใหม่แก่สาธารณชนครัง้แรก การจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ข่าวทัว่ไปที่ไม่คาดคดิว่าจะ
เกดิขึน้ หรอืข่าวเศรษฐกจิ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัทางบญัชี เป็นต้น ซึง่ผลทีไ่ดข้อง
การศึกษาส่วนใหญ่สนับสนุนการมีประสิทธิภาพในระดับปานกลางของตลาด การศึกษา
เหตุการณ์ (Event Study) ถูกน าเสนอเป็นครัง้แรกโดย Eugene F. Fama (1970) เป็น
การศึกษาเกี่ยวกบัการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ที่มต่ีอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น  โดย
การศกึษานี้มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎปีระสทิธภิาพของตลาดระดบักลาง ซึง่ต่อมามงีานวจิยัจ านวน
มากได้น าเทคนิคนี้มาใช้ โดยมกีารศกึษาจ านวนมากทีมุ่่งเน้นการศกึษาผลกระทบของขอ้มูล
ข่าวสารใหม่ที่มต่ีออตัราผลตอบแทนในช่วงระยะสัน้ในช่วงที่เกดิเหตุการณ์  ซึ่งวธินีี้มขีอ้ดคีอื 
ผลตอบแทนรายวนัทีค่าดหวงัมคี่าใกล้ 0 ท าใหแ้บบจ าลองของผลตอบแทนทีค่าดหวงัทีไ่ดไ้ม่มี
ผลกระทบมากนักต่อผลตอบแทนทีเ่กนิปกติ โดยการศกึษาใชช้่วงระยะเวลาสัน้ โดยมขีอ้สมมติ
ว่าการตอบสนองของราคาที่มต่ีอเหตุการณ์มรีะยะเวลาในช่วงสัน้เท่านัน้   การศกึษาครัง้นี้เป็น
การศกึษาความมปีระสทิธภิาพตลาดในระดบักลางโดยใช้เหตุการณ์ที่ส าคญั  คอืการประกาศ
จ่ายเงนิปนัผล ดงันัน้จงึมกีารศกึษาถงึขัน้ตอนการทดสอบ โดยใชเ้หตุการณ์ทีส่ าคญัเป็นการ
ทดสอบผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยการเปรยีบเทยีบผลของการเกดิเหตุการณ์
นัน้และการประมาณผลทีเ่กดิขึน้ถา้ไมเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว ธรีศกัดิ ์ธาราศานิต (2546) ได ้
สรปุขัน้ตอนการทดสอบเหตุการณ์ทีส่ าคญัไวด้งันี้ 

1. รวบรวมขอ้มลูราคาของหลกัทรพัยท์ีม่เีหตุการณ์ไมป่กต ิโดยอาจเป็นขอ้มลูรายเดอืน 
รายสปัดาห ์รายวนั หรอืขอ้มลูในระหว่างวนั 

2. ก าหนดใหว้นัทีม่เีหตุการณ์ (The Event Date) เป็นวนัที ่0 
3. ก าหนดช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ทีไ่มม่ผีลกระทบจากเหตุการณ์นัน้ๆ โดยช่วงเวลานี้

จะตอ้งเป็นช่วงเวลาทีไ่มผ่ลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีไ่มป่กตอิื่นๆ ทีอ่าจส่งผลให้
ราคาของหลกัทรพัยเ์ปลีย่นไปจากปกต ิ ช่วงเวลานี้จะใชส้ าหรบัการค านวณผลกระทบ
จากเหตุการณ์ทีจ่ะวดัโดยใชเ้ปรยีบเทยีบผลเมือ่เกดิและไมเ่กดิเหตุการณ์นัน้ๆ 

4. ก าหนดวนัรอบ ๆ วนัทีม่เีหตุการณ์เป็นช่วงเวลา (Event Period) เปลีย่นช่วงเวลานัน้
เป็นเวลาทีห่่างจากเหตุการณ์เป็นช่วง ๆ เช่น -10,-15 ... ,-1, 0,+1, ... ,+19,+20 



16 
 

5. หาผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ (Actual Return) โดยผลตอบแทนจะเป็น
ผลตอบแทนในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ผลตอนแทนรายวนั ผลตอบแทนรายเดอืนเป็นตน้ 

6. หาผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ (Abnormal Return) ของแต่ละหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นผลต่างของ
ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ กบัผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

7. หาค่าเฉลีย่ของผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองแต่ละหลกัทรพัย ์ และใชข้อ้มลูค่าเฉลีย่ของ
ผลตอบแทนทีผ่ดิปกต ิ ในการทดสอบความถูกตอ้งในระดบัความเชื่อมัน่ต่าง ๆ ทาง
สถติ ิ

8. น าขอ้มลูค่าเฉลีย่ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตทิีพ่บ มาหาค่าสะสมของผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ
(Cumulative Average Abnormal Return, CAR) 

9. สรปุผลการทดสอบ 
 
ทฤษฎีการส่งสญัญาณ (Signaling Theory) 
          เป็นทฤษฎทีีศ่กึษาถงึพฤตกิรรมทีบ่รษิทัหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ส่งสญัญาณใหก้บัผูถ้อืหุน้
รายยอ่ย ซึง่อาจจะน าไปสู่การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาหุน้ได้ กล่าวคอื ราคาหุน้ มแีนวโน้มที่
จะปรบัตวัลดลง ส าหรบับรษิทัทีม่กีารจา่ยเงนิปนัผลลดลงจากปีก่อน (Decreasing Dividend 
Payout Ratio) จากการศกึษาพบว่า ราคาหุน้จะปรบัลดลงก่อนวนัทีบ่รษิทัจะประกาศจา่ยเงนิปนั
ผลจรงิ และจะปรบัตวัลดลงถงึจดุต ่าสุดในวนัทีป่ระกาศลดการจา่ยเงนิปนัผล จากนัน้ราคาหุน้มี
แนวโน้มจะปรบัตวัขึน้ทนัท ี นกัลงทุนทีช่อบการเกง็ก าไรสามารถทีจ่ะซือ้หุน้ลกัษณะน้ีเพื่อการ
เกง็ก าไรในวนัทีบ่รษิทัประกาศลดการจา่ยเงนิปนัผล เพื่อหวงัราคาหุน้ปรบัตวัขึน้ ในทางกลบักนั 
ราคาหุน้มแีนวโน้มจะปรบัตวัสงูขึน้ถา้บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า  (Increasing 
Dividend Payout Ratio) และจากการศกึษาพบว่า ราคาหุน้จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ก่อนวนัทีป่ระกาศ
จรงิ และจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ถงึจดุสงูสุดในวนัทีป่ระกาศเพิม่การจ่ายเงนิปนัผล หลงัจากนัน้ราคา
จะปรบัตวัลดลงทนัท ีนกัลงทุนทีช่าญฉลาดอาจจะถอืจงัหวะน้ี ขายท าก าไรได ้ 
 
ทฤษฎีโอกาสการเติบโต (Growth opportunities)  

ตามทีท่ฤษฎโีครงสรา้งเงนิทุนตามล าดบัขัน้เสนอว่า (Pecking order theory) กล่าวว่า 
ในการลงทุนเพิม่ บรษิทัจะใชแ้หล่งเงนิทุนจากภายในก่อน และหลกีเลีย่งการออกหุน้ใหม ่เพราะ
ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารมขีอ้มลูไมเ่ท่าเทยีมกนั (Asymmetric Information) ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัไม่
สามารถระดมเงนิทุนไดต้ามจ านวนทีต่อ้งการ ดงันัน้หากบรษิทัคาดการณ์ว่าจะมโีอกาสเตบิโต
ในอนาคตอนัใกลซ้ึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู บรษิทักน่็าจะจา่ยเงนิปนัผลในอตัราต ่าเพื่อเกบ็กระแส
เงนิสดส าหรบัการลงทุน 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
          สุดธดิา  ตรตีรง (2553)   ศกึษาผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลทีม่ผีลต่อราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความมปีระสทิธภิาพ
ของตลาดในระดบัปานกลางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าการศกึษาเหตุการณ์
ประกาศจ่ายเงนิปนัผล ของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นดชันี SET 100 ในช่วงปี 2548-2551 
จ านวน 530 ตวัอยา่ง แบ่งเหตุการณ์ตามลกัษณะการจ่ายเงนิปนัผล และแบ่งตามหมวด
อุตสาหกรรม วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูใชท้ฤษฎแีบบจ าลองตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเกนิปกติ 
อตัราผลตอบแทนเกนิปกตสิะสมในช่วงก่อนการประกาศ ระหว่างการประกาศ และหลงัการ
ประกาศจ่ายเงนิปนัผลตามล าดบั จากนัน้เปรยีบเทยีบค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มโดยใช้ 
ANOVA Test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ผลการศกึษาพบว่า เกดิผลตอบแทนเกนิปกตเิฉลีย่สะสม
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิัง้สามช่วง แสดงว่ามนีกัลงทุนไดผ้ลตอบแทนเกนิปกตใินทุกช่วงของ
การประกาศจ่ายเงนิปนัผล ดงันัน้ ถงึแมว้่าจะเกดิผลตอบแทนเกนิปกตช่ิวงประกาศจา่ยเงนิปนั
ผล แต่ผลตอบแทนเกนิปกตดิงักล่าวยงัคงเกดิขึน้ อยา่งต่อเนื่อง สะทอ้นใหเ้หน็ว่าตลาดทุนไทย
ไมม่ปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลาง 
          อภญิญา อารมณ์ชื่น (2550) ศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศ
จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยจ์ากการจ่ายเงนิปนัผล การศกึษาดงักล่าวใช้แบบจ าลอง
ตลาดในการศกึษาเหตุการณ์โดยท าการศกึษาการประกาศจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ี 6 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ 2546-2548 โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 กรณี กรณีที่1 ตาม
จ านวนเงนิปนัผลที่ประกาศจ่ายโดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มบรษิทัที่
จ่ายเงนิปนัผลลดลง 2.กลุ่มบรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลเท่าเดมิ 3.กลุ่มบรษิทัที่มกีารจ่ายเงนิปนัผล
เพิม่ขึน้ กรณีที ่2 แบ่งประชากรตามขนาดบรษิทั ซึง่แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มคอื 1.กลุ่ม
บรษิทัขนาดเลก็ 2.กลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ ผลการศกึษาพบว่ากรณีแรกการประกาศจ่ายเงนิปนั
ผลมผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์โดยส่งผลใหม้ผีลตอบแทนทีเ่กนิปกตเิกดิขึน้ในหลกัทรพัยท์ัง้ 3 กลุ่ม 
โดยขา่วประกาศจา่ยเงนิปนัผลเป็นขา่วรา้ยทีท่ าใหร้าคาหลกัทรพัยล์ดลง สะทอ้นใหเ้หน็ว่าตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่จดัอยู่ในกลุ่มตลาดที่มปีระสทิธภิาพระดบักลาง เนื่องจากราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดยงัไม่สะท้อนขอ้มูลเงนิปนัผลของหลกัทรพัย ์กรณีที่2 พบว่าการประกาศ
จา่ยเงนิปนัผลของธุรกจิทีม่ขีนาดแตกต่างกนัจะส่งผลกระทบไดแ้ตกต่างกนั คอื ธุรกจิขนาดเลก็
จะมผีลตอบแทนที่เกนิปกตสิูงกว่าธุรกจิขนาดใหญ่ โดยผลตอบแทนที่เกนิปกตขิองทัง้ 2 กลุ่ม
ส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยล์ดลง  
          นนทวชัร ์อนุสรณ์พาณชิ (2548) ศกึษาการตอบสนองของตลาดจากการประกาศเงนิปนั
ผลโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปนัผล ทีม่ต่ีอผลตอบแทน 
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ของหลกัทรพัย ์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยท าการศกึษาการประกาศจ่ายเงนิปนัผล
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี12 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 
3 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มทีม่กีารจา่ยเงนิปนัผลเพิม่ขึน้ 2.กลุ่มทีจ่า่ยเงนิปนัผลลดลง 3.กลุ่มทีจ่่ายเงนิปนั
ผลคงทีจ่ากนัน้ใชแ้บบจ าลองตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเกนิปกตโิดยท าการเปรยีบเทยีบระหว่าง
ช่วงก่อนประกาศเงนิปนัผล ช่วงระหว่างประกาศเงนิปนัผล และช่วงหลงัประกาศเงนิปนัผล 
การศึกษาพบว่าบรษิัทที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลเพิ่มขึ้นมผีลตอบแทนเกินปกติในช่วง
ประกาศจ่ายเงนิปนัผลโดยราคาหุ้นมกีารตอบสนองที่เป็นบวกในช่วงวนัประกาศตรงข้ามกบั
กรณีการประกาศจ่ายเงนิปนัผลลดลงพบว่ามผีลตอบแทนเกนิปกต ิ ในช่วงประกาศจ่ายเงนิปนั
ผลเช่นเดยีวกนัแต่เป็นดา้นลบและส าหรบักรณีทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลคงที ่ผลการศกึษา
ไมส่ามารถอธบิายความสมัพนัธด์งักล่าวได ้
          นวพร เนียมพลอย (2548) ศึกษาผลกระทบของการประกาศจ่ายเงนิปนัผล มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลที่มต่ีอผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าการศกึษาการประกาศจ่ายเงนิปนัผล
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช1ี2 เดอืนประจ าปี 2546 โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 1.
กลุ่มบรษิทัที่มกีารจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้ 2.กลุ่มบรษิทัที่จ่ายเงนิปนัผลลดลง 3.กลุ่มบรษิทัที่
จ่ายเงนิปนัผลเท่าเดมิ การศึกษาดงักล่าวใช้วธิีการค านวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติของ
หลกัทรพัยใ์นช่วงการทีม่ปีระกาศเงนิปนัผล เพื่อมาทดสอบทางสถติิ t-test ผลการศกึษาพบว่า 
การประกาศจ่ายเงินปนัผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตเิกดิขึน้และเมือ่พจิารณาลกัษณะของผลตอบแทนเกนิปกตทิี่เกดิขึน้พบว่า
กลุ่มทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปนัผลทัง้หมดมคี่าเป็นลบ 
          ตรงศกัดิ ์อู่ดาราศกัดิ ์(2540) ศกึษาผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัที่
มต่ีอราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลอืกใชข้อ้มลูของบรษิทัทีม่กีารซือ้
ขายสูงสุด 100 อนัดบัแรกทีม่กีารจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี 12 เดอืนตดิต่อกนั
อย่างน้อย 2 ปีระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2540 โดยแบ่งกลุ่มการศกึษาออกเป็น 3 กลุ่มคอื 1.
จ่ายเงนิปนัผลมากกว่า ปีก่อน 2.จ่ายเงนิปนัผลเท่ากบัปีก่อน 3. จ่ายเงนิปนัผลน้อยกว่าปีก่อน 
โดยใช้แบบ จ าลองตลาดในการหาผลตอบแทนที่เกินปกติผลการศึกษาพบว่าการประกาศ
จ่ายเงนิปนัผลมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของหลกัทรพัยส์่งผลให้เกดิผลตอบแทนที่
เกนิปกตขิึน้ โดยกลุ่มที่มกีารจ่ายเงนิปนัผลมากกว่าปีก่อนผลตอบแทนที่เกนิปกตจิะมคี่าเป็น
บวกและมคี่าสงูกว่ากลุ่มทีจ่า่ยเงนิปนัผลเท่าเดมิและลดลง 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
         ในการศกึษาเรื่องการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของ

บรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (เปรยีบเทยีบธุรกจิขนาดใหญ่ กบั ธุรกจิ

ครอบครวั ในกลุ่ม SET100 Index) ผูว้จิยัไดม้กีารด าเนินการศกึษาตามระเบยีบวธิวีจิยั ขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มดชันี SET100 จ านวน 100 บรษิทั เนื่องจากเป็นกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่มีูลค่า
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง และการซือ้ขายมสีภาพคล่องสูงอย่างสม ่าเสมอมี
การกระจายของผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อยอย่างเหมาะสม  โดยกลุ่มตวัอย่างจะต้องมกีารประกาศ
จ่ายเงนิปนัผลในช่วงปี 2551-2553 โดยเกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่จะน ามาทดสอบ
จะตอ้งมรีายชื่ออยูใ่นกลุ่ม SET 100 INDEX ต่อเนื่องกนั 3 ปี ในช่วงปี 2551-2553  
จากเกณฑด์งักล่าวขา้งต้น ท าใหไ้ด้กลุ่มตวัอย่างของบรษิทัจดทะเบยีนจ านวน 56 บรษิทั ที่มี
การประกาศจา่ยเงนิปนัผลระหว่างปี 2551-2553 โดยแบ่งเป็น 
 กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่  จ านวน 33 บรษิทั 
 กลุ่มธุรกจิครอบครวั  จ านวน 23 บรษิทั 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 
          การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาแบบเหตุการณ์ทีส่นใจ (Event Study) โดยใชข้อ้มูล
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ และน าไปทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ(ANOVA Test ) เพื่อ
ทดสอบความแปรปรวนของหลกัทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลาและสรุปผลข้อมลู 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 

ในการศกึษาครัง้นี้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัราคาหลกัทรพัย ์และการประกาศจ่ายปนั
ผล จากฐานขอ้มลูหลกั 2 แหล่ง คอื  

1.  ขอ้มลูดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) แบบรายวนั ในช่วงปี  
2551 - 2553 และ ขอ้มลูเกี่ยวกบัวนัทีม่มีตกิารจ่ายปนัผล วนัประกาศจ่ายปนัผล และ จ านวน
ครัง้ทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปนัผล น ามาจากฐานขอ้มลูจาก www.setsmart.com  

2. การแบ่งกลุ่มขอ้มลู เพื่อทดสอบผลกระทบของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศ 
จ่ายเงินปนัผลโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามขนาดธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ และ ธุรกิจ
ครอบครวั 

 
ก าหนดช่วงเหตุการณ์ท่ีศึกษา 
 

การศึกษาครัง้นี้ได้ศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ โดยใช้วธิกีารศึกษาเหตุ 
การณ์  (Event Study) โดยก าหนดให้วนัประกาศจ่ายเงนิปนัผลเป็นวนัที ่0 ก าหนดช่วงระหว่าง
เกดิเหตุการณ์ 2 ช่วงเวลา  
ช่วงที ่1 ช่วงประมาณการ คอืช่วง 30 วนั ก่อนวนัแจง้มตกิารจ่ายเงนิปนัผล   
ช่วงที ่2 ช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนั ก่อนและ หลงัการประกาศจ่ายเงนิปนัผล 
 
 
 
 
 
การศึกษา 
 
1. การตอบสนองของราคาหลกัทรพัยท์ีม่ต่ีอการประกาศจ่ายเงนิปนัผล  
          ผู้วจิยัได้ศึกษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ โดยใช้วธิีการศึกษาเหตุการณ์ 
(Event Study) การศกึษาดงักล่าวถูกน าเสนอเป็น ครัง้แรกโดย Fama (1970) ศกึษาเกี่ยวกบั
การตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์จากการประกาศจ่ายเงนิปนัผล โดยการศกึษานี้มพีืน้ฐานมา
จากทฤษฎปีระสทิธภิาพของตลาดระดบักลาง ซึง่ต่อมามงีานวจิยัจ านวนมากไดน้ าเทคนิคนี้มา
ใช ้ โดยมกีารศกึษาจ านวนมากทีมุ่่งเน้นการศกึษาผลกระทบของขอ้มลูข่าวสารใหม่ทีม่ต่ีออตัรา
ผลตอบแทนในช่วงระยะสัน้ในช่วงที่เกดิเหตุการณ์โดยศกึษาในช่วงเวลาก่อนประกาศจ่ายเงนิ

-45 

ช่วงที ่1 

 -15 

ช่วงที ่2 

15 0 

ช่วงที ่3 



21 
 

ปนัผล  30 วนั  และก าหนดใหว้นัที่มเีหตุการณ์ (Event Date) เป็นวนัทีม่กีารประกาศการ
จา่ยเงนิปนัผล โดยช่วงเวลาทีศ่กึษานี้จะต้องเป็นช่วงเวลาทีไ่ม่มผีลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ของบรษิทัทีอ่าจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
 

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาถงึผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มต่ีออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในกรณี
บรษิัทที่มขีนาดแตกต่างกนัว่าจะได้รบัผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์เหมอืนหรอืแตกต่างกัน
อยา่งไร โดยมขีัน้ตอนการศกึษาดงันี้ 
 
1. การจดักลุ่มประชากร 
 ในการศกึษาครัง้นี้มบีรษิทัจ านวน 56 บรษิทั ทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัช ี6 เดอืนระหว่างปี พ.ศ. 2551– พ.ศ. 2553 โดยแบ่งการศกึษาเป็น 2 กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

  กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่   จ านวน   33 บรษิทั 
  กลุ่มธุรกจิครอบครวั    จ านวน  23 บรษิทั 

(รายละเอยีดตามตารางที ่2 และตารางที ่3)  
 
2. การค านวณผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
 การศกึษาครัง้นี้จะใชร้าคาปิดรายวนัของหลกัทรพัยใ์นการค านวณอตัราผลตอบแทน
ของ หลกัทรพัยจ์ากการเปลีย่นแปลงราคาปิดรายวนัของหลกัทรพัย์ ซึง่สามารถค านวณจาก
สมการดงันี้ 
 

R i t   =  Pi t - Pi t-1 
                      Pi t–1 
โดยก าหนดให ้

R i t   =  ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t 
Pi t   =  ราคาปิดหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t 
P i t - 1   =  ราคาปิดหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t-1 
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3. การค านวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย ์
 หลกัทรพัยท์ีใ่ชก้ารศกึษาครัง้นี้คอื หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันัน้ในการศกึษาจงึใชด้ชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศ 
ไทยในการค านวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์ ค านวณจากสมการดงันี้ 

Rmt   =  SETt - SET t-1 
             SET t-1 

โดยก าหนดให ้

Rmt   =  ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยร์ายวนัในวนัที่ t 

SET t   =  ดชันีราคาหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัที่ t 

SET t-1   =  ดชันีราคาหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัที่ t-1 
 
 น าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย ์ไปค านวณผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ
 
4. การค านวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติ 
          การค านวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติของหลกัทรพัย์ โดยใช้วิธีการค านวณหา
ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตแิบบ Market Adjusted Return  ซึง่วธินีี้จะเชื่อว่า ผลตอบแทนแบบปกติ
ของหลักทรัพย์จะเท่ากับผลตอบแทนของตลาด ดังนัน้อัตราผลตอบแทนที่เกินปกติของ
หลกัทรพัย์จงึเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจรงิ หกัด้วยผลตอบแทนของตลาด (อัตรา
ผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย)์ และเนื่องจากการศกึษาตามแนวทาง Event Study นี้ถอื
ว่าเหตุการณ์อื่นที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัยไ์ด้รวมอยู่ในอตัราผลตอบแทนของตลาดแล้วดงันัน้
อตัราผลตอบแทนทีเ่กนิปกต ิ(AR) ทีเ่กดิขึน้จงึเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ทีศ่กึษาเท่านัน้ โดย
เขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
 ARit =  Ri t - Rmt 
 
โดยก าหนดให ้
ARit   =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตขิองหลกัทรพัย ์i ในวนัที ่t   
R it   =  ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิของหลกัทรพัย์ i ในวนัที ่t  
Rmt   =  ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัที ่t  
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5. การค านวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสม 
          น าผลตอบแทนที่เกินปกติมาหาค่าสะสมของผลตอบแทนที่เกินปกติ (Cumulative 
Average Abnormal Return, CAR) เพื่อหาผลตอบแทนทีเ่กนิปกตทิัง้หมดในช่วงที่ประกาศ
จา่ยเงนิปนัผลสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 
 
CAR t   =  ∑

n ARi t  
             t = 1 
โดยก าหนดให ้
CAR t  =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตสิะสมตัง้แต่วนัที่ t  
ARi t  =  ผลตอบแทนทีเ่กนิปกตริายวนัของหลกัทรพัยใ์นวนัที่ t  
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 เพื่อทดสอบความแตกต่างของผลกระทบจากการประกาศจา่ยเงนิปนัผลทีม่ผีลต่อ
หลกัทรพัยใ์นกลุ่มธุรกจิครอบครวัเปรยีบเทยีบกบักลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ใน SET 100 โดยมี
สมมตฐิานดงันี้ 
 
กลุ่มธรุกิจครอบครวั 

H0  Rit = 0 
การประกาศจ่ายเงนิปนัผลไมม่ผีลต่อราคาหุน้ของกจิการขนาดครอบครวั 

H1  Rit   0 
การประกาศจ่ายเงนิปนัผลมผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิครอบครวั 

กลุ่มธรุกิจขนาดใหญ่ 

H0  Rit = 0 
การประกาศจ่ายเงนิปนัผลไมม่ผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิขนาดใหญ่ 

H1  Rit  0 
การประกาศจ่ายเงนิปนัผลมผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิขนาดใหญ่ 

 
การน าเสนอข้อมูล 
  ในการศึกษาครัง้นี้จะน าเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมทาง

สถติโิดยจะน าเสนอในรปูแบบของ  ตาราง และการบรรยาย 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 56 บรษิทั ระหว่างปีพ.ศ. 2551-2553 จ านวนทัง้สิ้น 213 
ครัง้ โดยแบ่งกลุ่มประชากรจากบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 
SET 100 Index ออกเป็น 2 กลุ่มธุรกจิ ไดแ้ก่ 1.กลุ่มธุรกจิครอบครวั  2.กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ 
โดยสามารถแสดงรายละเอยีดของขอ้มลูไดด้งัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่ 2  จ านวนครัง้ทีม่กีารจา่ยเงนิปนัผลแยกตามประเภทธุรกจิ 
 
การจ่ายเงินปันผลแยกตามประเภท

ธรุกิจ 
จ านวนครัง้ท่ีมีการประกาศ

จ่ายเงินปันผล 
ร้อยละ 

การจา่ยเงนิปนัผลของธุรกจิขนาดใหญ่ 125 57 
การจา่ยเงนิปนัผลของธุรกจิครอบครวั 93 43 
รวม 218 100 
 
 จากตารางที ่ 2 ประกอบดว้ยการประกาศจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัขนาดใหญ่คดิเป็น 

57% ของการประกาศจ่ายเงนิปนัผลทัง้หมด การประกาศจา่ยเงนิปนัผลของธุรกจิครอบครวัคดิ

เป็น 43% ของการประกาศจา่ยเงนิปนัผลทัง้หมด 

 จากการเกบ็รวบรวมราคาปิดรายวนัของหลกัทรพัย ์ และดชันีราคาหลกัทรพัยข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ท าการค านวณผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์และ

ผลตอบแทนตลาดหลกัทรพัย ์ และน ามาประมวลผลทางสถติดิว้ยการทดสอบความแปรปรวน 

ANOVA Test ไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 
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ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Rows 0.000641 22.000000 0.000029 0.916844 0.579758 2.047770

Columns 0.000078 1.000000 0.000078 2.441985 0.132398 4.300950

Error 0.000700 22.000000 0.000032

Total 0.001419 45.000000

สมมติฐานในการศึกษา 

 เพื่อทดสอบความแตกต่างของผลกระทบจากการประกาศจา่ยเงนิปนัผลทีม่ต่ีอราคา

หลกัทรพัยใ์นกลุ่มธุรกจิครอบครวัเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิขนาดใหญ่ใน SET100 โดยมสีมมตฐิาน

ดงันี้ 

 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มธรุกิจครอบครวั 

 จากการทดสอบค่าสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู จากหลกัทรพัยจ์ านวน 23 บรษิทั ที่
มกีารประกาศจา่ยเงนิปนัผล ท าการศกึษาดงัน้ี 
 
การทดสอบสมมตฐิาน 
H0  Rit = 0 

การประกาศจ่ายเงนิปนัผลไมม่ผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิครอบครวั 
H1  Rit   0 

การประกาศจ่ายเงนิปนัผลมผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิครอบครวั 
 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบโดยใช้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ของกลุ่มธุรกิจครอบครวั 
ในช่วง 30 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล เปรยีบเทยีบกบั ช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนัก่อน
การประกาศจา่ยเงนิปนัผล ช่วง 30 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล เปรยีบเทยีบกบั ช่วงเกดิ
เหตุการณ์ 15 วนัหลงัการประกาศจ่ายเงนิปนัผล และในช่วงเกิดเหตุการณ์ 15 วนัก่อนการ
ประกาศจา่ยเงนิปนัผล เปรยีบเทยีบกบั ช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนัหลงัการประกาศจ่ายเงนิปนัล 
โดยการทดสอบ ANOVA:TWO Factor without Replication ดงันี้ 

 

 

 
        ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าค่า P ทีค่ านวณไดจ้ากโปรแกรมมคี่าเท่ากบั 0.579 
ซึง่มากกว่าค่า   ทีร่ะดบันัยส าคญั  0.10 ดงันัน้ค่า P ทีไ่ดจ้ากการค านวณครัง้นี้จงึยอมรบั HO 
จงึสรุปได้ว่าการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจ่ายเงนิปนัผลในช่วงประมาณ
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ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Rows 0.0027 32.0000 0.0001 1.7742 0.054987 1.8045

Columns 0.0002 1.0000 0.0002 4.1404 0.050226 4.1491

Error 0.0015 32.0000 0.0000

Total 0.0044 65.0000

การ 30 วนั และช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนัของการประกาศจ่ายปนัผล และช่วงเกดิเหตุการณ์  
15 วนั หลงัประกาศจ่ายเงนิปนัผลไม่มผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิครอบครวั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.10 และเนื่องจากพบว่าการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์จากการประกาศ
จา่ยเงนิปนัผลไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม จงึไม่ต้องมกีารทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ 
 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มธรุกิจขนาดใหญ่ 

 จากการทดสอบค่าสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู จากหลกัทรพัยจ์ านวน 33 บรษิทั ที่

มกีารประกาศจา่ยเงนิปนัผล ท าการศกึษาดงัน้ี 

 
การทดสอบสมมตตฐิานในการศกึษา 
H0  Rit = 0 

การประกาศจ่ายเงนิปนัผลไมม่ผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิขนาดใหญ่ 
H1  Rit   0 

การประกาศจา่ยเงนิปนัผลมผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิขนาดใหญ่ 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบโดยใช้อัตราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 
ในช่วง 30 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล เปรยีบเทยีบกบั ช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนัก่อน
การประกาศจ่ายเงนิปนัผลในช่วง  30 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล เปรยีบเทยีบกบั ช่วง
เกิดเหตุการณ์ 15 วนัหลงัการประกาศจ่ายเงนิปนัผล และช่วงเกิดเหตุการณ์ 15 วนัก่อนการ
ประกาศจ่ายเงนิปนัผล เปรยีบเทยีบกบั ช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนัหลงัการประกาศจ่ายเงนิปนั
ผล โดยการทดสอบ ANOVA:TWO Factor without Replication ดงันี้ 

 

 

ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าค่า P ทีค่ านวณไดจ้ากโปรแกรมมคี่าเท่ากบั  
0.0549 ซึง่น้อยกว่าค่า   ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.10 ดงันัน้ค่า P ทีไ่ดจ้ากการค านวณในครัง้นี้จงึ
ปฏเิสธ HO ยอมรบั H1  สรปุไดว้่าการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจา่ยเงนิปนั
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ผลในช่วงประมาณการ 30 วนั และช่วงเกดิเหตุการณ์ก่อนและหลงั15วนัของการประกาศ
จา่ยเงนิปนัผลมผีลต่อราคาหุน้ของธุรกจิขนาดใหญ่อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 

เนื่องจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่ามคีวามแตกต่างกนัในการประกาศจ่ายเงนิปนัผล
ในกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.10 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ดว้ยวธิ ีLSD (Least Significant Difference) ซึง่อยู่ในค าสัง่ Post Hoc ว่าคู่ใดมคีวามแตกต่าง
กนั ซึ่งจากการทดสอบเป็นรายคู่ ในกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ จ านวน 33 บรษิทั (รายละเอยีดตาม
ตารางแนบที่  8)   มจี านวน 4 บรษิทั  ได้แก่ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  บรษิทั 
แอล พ ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) และ บรษิทั
ปตท.เคมคีลั จ ากดั (มหาชน) ซึง่ผลการทดสอบพบว่าราคาของหลกัทรพัย์มคีวามแปรปรวน
อยา่งมนียัส าคญั รายละเอยีด ดงันี้  
 
ตารางที ่ 5  ผลการทดสอบความแปรปรวน  ANOVA Test Post Hoc 

 
หมายเหต ุ 1.  ช่วงประมาณการ 30 วนั ก่อนประกาศจ่ายเงนิปนัผล, 2  ช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนั

ก่อนประกาศจ่ายปนัผล,  3  ช่วงเกดิเหตุการณ์  15 วนั หลงัประกาศจ่ายเงนิปนัผล  
 

Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

2 -0.0054547 0.0115374 0.638 -0.028558 0.017648

3 0.022565 0.0115374 0.55 -0.000538 0.045668

1 0.0054547 0.0115374 0.638 -0.017648 0.028558

3 .0280197* 0.0133222 0.04 0.001342 0.054697

1 -0.022565 0.0115374 0.055 -0.045668 0.000538

2 -.0280197* 0.0133222 0.04 -0.054697 -0.001342

2 -.0124193* 0.0061562 0.048 -0.024747 -0.000092

3 -0.0122171 0.0061562 0.052 -0.024545 0.00011

1 .0124193* 0.0061562 0.048 0.000092 0.024747

3 0.0002023 0.0071085 0.977 -0.014032 0.014437

1 0.0122171 0.0061562 0.052 -0.00011 0.024545

2 -0.0002023 0.0071085 0.977 -0.014437 0.014032

2 -.0121927* 0.0045878 0.01 -0.02138 -0.003006

3 -0.0088597 0.0045878 0.058 -0.018047 0.000327

1 .0121927* 0.0045878 0.01 0.003006 0.02138

3 0.003333 0.0052976 0.532 -0.007275 0.013941

1 0.0088597 0.0045878 0.058 -0.000327 0.018047

2 -0.003333 0.0052976 0.532 -0.013941 0.007275

2 -0.0084152 0.0071829 0.246 -0.022799 0.005968

3 -.0178694* 0.0071829 0.016 -0.032253 -0.003486

1 0.0084152 0.0071829 0.246 -0.005968 0.022799

3 -0.0094542 0.0082941 0.259 -0.026063 0.007154

1 .0178694* 0.0071829 0.016 0.003486 0.032253

2 0.0094542 0.0082941 0.259 -0.007154 0.026063

PTTCH 1

2

3

*. The mean difference is significant at the 0.10  level.

LPN 1

2

3

PTT 1

2

3

Dependent 

Variable
(I) RIT (J) RIT

95% Confidence Interval

BAY 1

2

3
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สรปุผลการทดสอบ 
 

1. ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  (BAY) 

จากทดสอบดว้ยวธิ ีPost Hoc Test โดยการเปรยีบเทยีบราคาหลกัทรพัยพ์บว่าราคา

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  30 วนั ก่อนประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่1 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่2  คอื 0.6380 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่3  คอื 0.0550 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรปุผลไดว้่า กลุ่ม 1 ไมแ่ตกต่างจากกลุ่ม 2 และ 3 

หลกัทรพัย์ในช่วงเกดิเหตุการณ์  15 วนั ก่อนการประกาศจ่ายปนัผล (กลุ่มที่ 2 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.6380 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่3  คอื 0.0400 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึปฏเิสธสมมตฐิาน Ho 

สรปุผลไดว้่า กลุ่ม 2 ไมแ่ตกต่างจากกลุ่ม 1 แต่แตกต่างจากกลุ่ม 3 

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  15 วนั หลงัประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่3 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.0550 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่2  คอื 0.0400 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึปฏเิสธสมมตฐิาน Ho 

สรุปผลได้ว่า ช่วงเวลา 15 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล อตัราผลตอบแทนของ
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  แตกต่างจากช่วง 15 วนัหลงัประกาศจา่ยปนัผล 
 

2. บริษทั แอล พี เอน็ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (LPN) 

จากทดสอบดว้ยวธิ ีPost Hoc Test โดยการเปรยีบเทยีบราคาหลกัทรพัยพ์บว่าราคา

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  30 วนั ก่อนประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่1 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่2  คอื 0.0480 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึปฏเิสธสมมตฐิาน Ho 

กลุ่มที ่3  คอื 0.0520 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรปุผลไดว้่า  กลุ่ม 1 แตกต่างจากกลุ่มที ่2 ไมแ่ตกต่างจากกลุ่มที ่3  
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หลกัทรพัย์ในช่วงเกิดเหตุการณ์  15 วนั ก่อนการประกาศจ่ายปนัผล (กลุ่มที่ 2)  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.0480 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึปฏเิสธสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่3  คอื 0.9770 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรปุผลไดว้่า  กลุ่ม 2 แตกต่างจากกลุ่ม 1 แต่ไมแ่ตกต่างจากกลุ่มที ่3  

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  15 วนั หลงัประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่3 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.0520 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่2  คอื 0.9770 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรปุผลไดว้่า ช่วงเวลา 30 วนัก่อนการประกาศจา่ยเงนิปนั อตัราผลตอบแทนของบรษิทั 
แอล พ ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) แตกต่างจากช่วง 15 วนัก่อนประกาศจ่าย
ปนัผล 
 

3. บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) 

จากทดสอบดว้ยวธิ ีPost Hoc Test โดยการเปรยีบเทยีบราคาหลกัทรพัยพ์บว่าราคา

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  30 วนั ก่อนประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่1 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่2  คอื 0.0100 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึปฏเิสธสมมตฐิาน Ho 

กลุ่มที ่3  คอื 0.0580 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรปุผลไดว้่า  กลุ่ม 1 แตกต่างจากกลุ่มที ่2 และไมแ่ตกต่างกบักลุ่มที ่3  

หลกัทรพัย์ในช่วงเกิดเหตุการณ์  15 วนั ก่อนการประกาศจ่ายปนัผล (กลุ่มที่ 2)  

ส าหรบัทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.0100 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึปฏเิสธสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่3  คอื 0.0532 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรปุผลไดว้่า  กลุ่ม 2 แตกต่างจากกลุ่มที ่1 และไมแ่ตกต่างจากกลุ่มที ่3  

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  15 วนั หลงัประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่3 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.0580 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  
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กลุ่มที ่2  คอื 0.5320 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรุปผลได้ว่า ช่วงเวลา 30 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล อตัราผลตอบแทนของ

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) แตกต่างจากช่วง 15 วนัก่อนประกาศจา่ยปนัผล 

 

4. บริษทั.ปตท.เคมีคลั จ ากดั (มหาชน) (PTTCH )  (ปัจจบุนัคือ บมจ.พีทีที โกลบอล

เคมิคอล (PTTGC) ) 

จากทดสอบดว้ยวธิ ีPost Hoc Test โดยการเปรยีบเทยีบราคาหลกัทรพัยพ์บว่าราคา

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  30 วนั ก่อนประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่1 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่2  คอื 0.2460 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่3  คอื 0.0160 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึปฏเิสธสมมตฐิาน Ho 

สรปุผลไดว้่า  กลุ่ม 1 ไมแ่ตกต่างจากกลุ่มที ่2 แต่แตกต่างจากกลุ่มที ่3 

หลกัทรพัย์ในช่วงเกิดเหตุการณ์  15 วนั ก่อนการประกาศจ่ายปนัผล (กลุ่มที่ 2)  

ส าหรบัทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.2460 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่3  คอื 0.2590 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรปุผลไดว้่า  กลุ่ม 2 ไมแ่ตกต่างจากกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 

หลกัทรพัยใ์นช่วงเกดิเหตุการณ์  15 วนั หลงัประกาศจา่ยปนัผล (กลุ่มที ่3 )  

ทดสอบกบักลุ่มอื่นๆ มดีงันี้ 

กลุ่มที ่1  คอื 0.0160 มคี่าน้อยกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

กลุ่มที ่2  คอื 0.2590 มคี่ามากกว่าค่า α จงึยอมรบัสมมตฐิาน Ho  

สรุปผลได้ว่า ช่วงเวลา 30 วนัก่อนการประกาศจ่ายเงนิปนัผล อตัราผลตอบแทนของ

บรษิทั.ปตท.เคมคีลั จ ากดั (มหาชน) แตกต่างจากช่วง 15 วนัหลงัประกาศจา่ยปนัผล 

 

 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   

  
         จากการศกึษาเรือ่ง การตอบสนองของราคาหลกัจากการประกาศจา่ยเงนิปนัผลของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (เปรยีบเทยีบธุรกจิครอบครวั ในกลุ่ม 
SET 100) มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาผลกระทบของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจา่ยเงนิปนั
ผล ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ ก่อนวนัประกาศ และ หลงัประกาศจา่ยเงนิปนัผล 
เพื่อเปรยีบเทยีบการตอบสนองของราคาหลกัทรพัย ์จาก 2 กลุ่มตวัอยา่ง คอื 1. กลุ่มธุรกจิขนาด
ใหญ่ 2. กลุ่มธุรกจิครอบครวั ในบทน้ีผูศ้กึษาจะกล่าวถงึผลการวจิยั อภปิรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ ของการศกึษา จากการทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูเชงิสถติ ิ  เพื่อสรปุผลการวเิคราะหข์อง
ขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวไว้ ผูศ้กึษาขอสรปุผลการศกึษา ดงันี้  
 
         เปรยีบเทยีบความแปรปรวนระหว่างอตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์กบั อตัราผลตอบแทน

ตลาดหลกัทรพัย ์

1. กลุ่มธรุกิจครอบครวั   
         กรณเีปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์ดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม (ANOVA Test) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ไดผ้ลลพัธว์่า การประกาศจ่ายเงนิปนั
ผลไม่ท าใหเ้กดิความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม ในช่วงประมาณการ 30 วนัก่อนการประกาศ  
ช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนั ก่อนการประกาศ และช่วงเกดิเหตุการณ์ 15 วนัหลงัการประกาศ
จ่ายเงินปนัผลในทุกหลกัทรพัย์  ซึ่งจากผลการทดสอบดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด
แนวคดิธุรกิจครอบครวัซึ่งกล่าวไว้ว่า ธุรกิจครอบครวัมลีกัษณะเฉพาะคอืหุ้นของกิจการ
มากกว่าครึง่หนึ่งเป็นเจ้าของโดยสมาชกิครอบครวัใดครอบครวัหนึ่ง จากสาเหตุดงักล่าว
อาจท าใหหุ้น้ไมม่สีภาพคล่อง เนื่องจากผูถ้อืหุน้เดมิจะต้องการรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อ
รกัษาไว้ซึ่งอ านาจในการบรหิารงาน ดงันัน้จงึไม่มกีารท าก าไรในช่วงระยะสัน้เกิดขึน้จาก
ส่วนต่างของราคาหุน้ เนื่องจากผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่พอใจทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนในรปูแบบของ
เงนิปนัผลมากกว่า ซึง่ตรงตามทฤษฎ ีThe Bird In the hand theory ทีก่ล่าวว่าผูถ้อืหุน้มี
ความพอใจที่จะรบัเงนิปนัผลมากกว่าการท าก าไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น   ท าให้การ
ทดสอบทางสถิติไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของราคาหุ้นในช่วงดังกล่าว
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2. กลุ่มธรุกิจขนาดใหญ่  
         กรณเีปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์ กบั อตัราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรพัยด์ว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (ANOVA Test) ไดผ้ลลพัธว์่า 

การประกาศจ่ายเงนิปนัผลส่งผลให ้ มแีปรปรวนระหว่างกลุ่ม  โดยบรษิทัทีม่กีารตอบสนอง

ของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจา่ยเงนิปนัผลจ านวน 4 บรษิทั ไดแ้ก่ ธนาคารกรงุศรี

อยธุยา จ ากดั (มหาชน) (BAY)  บรษิทั แอล พ ี เอน็ ดเีวลลอปเมนท ์ จ ากดั (มหาชน) 

(LPN) บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) และบรษิทั.ปตท.เคมคีลั จ ากดั (มหาชน) 

(PTTCH) ซึง่หุน้ดงักล่าวเป็นหุน้ขนาดใหญ่ และและมสีภาพคล่องสงูเป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดท าใหน้กัลงทุนสามารถเกง็ก าไรเพื่อสรา้งส่วนต่างของราคาหุน้ได้ 

 
อภิปรายผล 
         
         การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรพัย์การประกาศจ่ายเงินปนัผลโดยการ
เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ในกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่กบัธุรกจิครอบครวั พบว่า
ราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธุรกจิครอบครวัไม่ตอบสนองต่อการประกาศจ่ายเงนิปนัผล ในขณะที่
กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่นัน้ราคาหลกัทรพัยไ์ด้ตอบสนองต่อการประกาศจ่ายเงนิปนัผล โดยราคา
หลกัทรพัยแ์ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ ผลการศกึษาครงันี้ขดัแยง้กบัผลการวจิยัของสุด
ธดิา ตรตีรง ที่บอกว่าเกิดผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทัง้สาม
ช่วงเวลา เนื่องจากไม่พบความแปรปรวนของหลกัทรพัยท์ี่มยียัส าคญัทางสถติจิากการประกาศ
จา่ยเงนิปนัผลในกลุ่มธุรกจิครอบครวั และการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่มธุรกจิขนาด
ใหญ่เกดิขึน้เป็นบางช่วงเวลาเท่านัน้ 
        จากผลการทดสอบดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าการประกาศจ่ายเงนิปนัผล ไม่ส่งท าใหร้าคา
หุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในธุรกจิครอบครวั ตามแนวคดิธุรกจิครอบครวั ที่กล่าวไว้ว่า
ธุรกจิครอบครวันัน้หมายถงึ ธุรกจิทีหุ่น้ของกจิการมากกว่าครึง่หนึ่งเป็นของเจา้ของอยู่แลว้และผู้
ถอืหุน้จงึจ าเป็นตอ้งรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้เอาไวเ้พื่อใหม้อี านาจในการบรหิาร ท าใหหุ้น้ในกลุ่ม
นี้ มสีภาพคล่องต ่า  ในขณะที่บรษิัทขนาดใหญ่นัน้มสีภาพคล่องสูง และมชี่องทางในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้กบันักลงทุนหลายช่องทางท าให้นักลงทุนส่วนใหญ่จะรบัทราบขอ้มูล
ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ ท าใหร้าคาหุน้มกีารตอบสนองต่อขอ้มลูข่าวสารทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากนักลงทุน
จะท าก าไรจากส่วนต่างของราคาหุน้ได ้โดยเขา้มาเขา้มาเกง็ก าไรในช่วงเวลาประกาศจ่ายปนัผล
เพื่อสรา้งผลก าไรจากส่วนต่างของราคาหุน้ และผลตอบแทนจากเงนิปนัผล  

จากผลการทดสอบของธุรกจิขนาดใหญ่แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมของนักลงทุนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการลงทุน  โดยไม่ใช้ข้อมูล
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สาธารณะทัง้หมดในการพจิารณาประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์ตามหลกัของทฤษฎี
ตลาดที่มปีระสทิธิภาพ  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยงัเป็นตลาดที่อ่อนไหวต่อข้อมูล
ข่าวสาร ท าให้นักลงทุนยงัท าก าไรเกินปกติจากการลงทุนได้ โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลสาธารณะ
ทัง้หมดประกอบการตดัสนิใจลงทุน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุดธดิา ตรตีรง ทีว่่านักลงทุน
ไดผ้ลตอบแทนเกนิปกตใินทุกช่วงของการประกาศจา่ยเงนิปนัผล  

 
 ในการศกึษาการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจา่ยเงนิปนัผลของ

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (เปรยีบเทยีบธุรกจิครอบครวั ในกลุ่ม 

SET 100)   ผูศ้กึษาไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คอื ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี้

และขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้น้ี 

1. จากการศึกษาครัง้น้ีพบว่าการประกาศจ่ายเงนิปนัผลส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ท าให้

ราคาหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนัในบางช่วงเวลาในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  ดงันัน้นักลงทุน

ควรใชข้อ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนในช่วงทีม่กีารประกาศจา่ยเงนิปนัผล 

2. จากผลการศกึษาพบว่าการประกาศจา่ยเงนิปนัผลส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่มธุรกจิ

ขนาดใหญ่ สะทอ้นถงึพฤตกิรรมของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีน่ัก

ลงทุนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการลงทุน  โดยไม่ใช้ขอ้มูลสาธารณะในการพจิารณา

ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์ดงันัน้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรหาแนวทาง

พฒันาความรูข้องนักลงทุน เพื่อไม่ใหน้ักลงทุนกลุ่มใดไดร้บัผลประโยชน์จากการลงทุน

เหนือกลุ่มอื่น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาการตอบสนองหลกัทรพัยจ์ากการประกาศจา่ยเงนิ 

ปนัผลโดยเกบ็ขอ้มลูก่อนและหลงัการขึน้เครือ่งหมาย XD (Record Date ) ในครัง้ต่อไป

ทางผูศ้กึษาอาจจะเกบ็ขอ้มลูโดยก าหนดช่วงเวลาเป็นก่อนและหลงัวนัทีม่กีารแจง้ข่าว

การประกาศจ่ายเงนิปนัผลเพื่อทดสอบการตอบสนองของราคาหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลา

ดงักล่าว
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก  
 
ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 

 
ตารางที ่1  รายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม SET100 Index (จดักลุ่มประชากรแยกตาม 
 ประเภทธุรกจิขนาดใหญ่ และ ธุรกจิครอบครวั) 

 

1 2 3 4

1 บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC X

2 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA / /

3 บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT X

4 บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) AP X

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) ASP /

6 บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) BANPU / /

7 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) BAY X

8 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL / /

9 บรษิทั บีอซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) BEC / / / /

10 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BECL X

11 บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) BGH / /

12 บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) BH X

13 บรษิทั แคล-คอมพ ์อเีลค็โทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) CCET X

14 บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK X

15 บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL / /

16 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF / /

17 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN / / /

18 บรษิทัเดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) DELTA X

19 บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO X

20 บรษิทั โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GLOW X

21 บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA X

22 บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) HEMRAJ /

23 บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) HMPRO X

24 บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) IRPC X

25 บรษิทัจสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) JAS /

26 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK / / /

27 บรษิทัหลกัทรพัย์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) KEST X

28 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KK /

29 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB X

30 บรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) LANNA / /

31 บรษิทัแลนด์แอนด์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) LH /

32 บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) LPN X

33 บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) MAJOR / / / /

N0. ชือ่หลกัทรพัย์
ธุรกจิครอบครวั

ธุรกจิขนาดใหญ่
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1 2 3 4

33 บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) MAJOR / / / /

34 บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) MAKRO X

35 บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) MCOT X

36 บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT X

37 บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PS / / /

38 บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) PSL / /

39 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT X

40 บรษิทั ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกลัน่ จ ากดั (มหาชน) PTTAR X

41 บรษิทั ปตท.เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTCH X

42 บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP X

43 บรษิทั ควอลติีเ้ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) QH X

44 บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) RATCH X

45 บรษิทั ห้างสรรพสนิคา้โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) ROBINS / / /

46 บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAMART / / / /

47 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) SCB X

48 บรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) SCC X

49 บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) SCCC X

50 บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) SIRI X

51 บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) SPALI / / / /

52 บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) STEC / / /

53 บรษิทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) THAI X

54 บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) TICON X

55 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) TISCO X

56 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) TMB X

57 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP /

58 บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) TTA X

59 บรษิทั ไทยยูเนยีน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) TUF / / / /

60 บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) BCP x

61 บรษิทั บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) BIGC x

62 บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) BLA / / / /

63 บรษิทั บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) BLAND / / /

64 บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BMCL x

65 บรษิทั บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) BTS / / / /

66 บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL / / /

N0. ชือ่หลกัทรพัย์
ธุรกจิครอบครวั

ธุรกจิขนาดใหญ่

ตารางที ่1  (ต่อ)  
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1 2 3 4

67 บรษิทั ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากดั (มหาชน) DCC / / / /

68 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC x

69 บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ESSO x

70 บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT / / / /

71 บรษิทั จ ีเจ สตลี จ ากดั (มหาชน) GJS / /

72 บรษิทั จ ีสตลี จ ากดั (มหาชน) GSTEEL / /

73 บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ITD /

74 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) IVL /

75 บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) KH / / / /

76 บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) KSL / / / /

77 บรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) KYE /

78 บรษิทั ลอ็กซเลย่์ จ ากดั (มหาชน) LOXLEY /

79 บรษิทั มลิลค์อนสตลีอนิดสัทรสี ์จ ากดั (มหาชน) MILL / / /

80 บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) PDI x

81 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) PHATRA x

82 บรษิทั อาร ์ซ ีแอล จ ากดั (มหาชน) RCL x

83 บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ROJNA / / / /

84 บรษิทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) SAMTEL / /

85 บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) SAT / /

86 บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SC / / / /

87 บรษิทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีลัส ์จ ากดั (มหาชน) SGP / / / /

88 บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) SSI / / /

89 บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) STA / / /

90 บรษิทั เอสทพี ีแอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) STPI / / /

91 บรษิทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) SVI x

92 บรษิทั ทปิโกแ้อสฟลัท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO x

93 บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP x

94 บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) THCOM x

95 บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) TPIPL / / /

96 บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TSTH x

97 บรษิทั น ้าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) TTW x

98 บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO / / / /

99 บรษิทั วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) VNG / / /

100 บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRUE / /

หมายเหต ุ:    X   ธุรกจิขนาดใหญ่

   /    ธุรกจิครอบครวั

N0. ชือ่หลกัทรพัย์
ธุรกจิครอบครวั

ธุรกจิขนาดใหญ่

ตารางที ่1  (ต่อ)  
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ตารางที ่2  รายชื่อธุรกจิครอบครวัทีไ่ดร้บัเลอืกใหน้ ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET100  
 Index 3 ปีต่อเน่ือง และมกีารจา่ยเงนิปนัผลในปี 2551 – 2553  
 

 

 

 

 

1 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) ASP

3 บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) BANPU

4 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL

5 บรษิทั บีอซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) BEC

6 บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) BGH

7 บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL

8 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF

9 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN

10 บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) HEMRAJ

11 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK

12 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KK

13 บรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) LANNA

14 บรษิทัแลนด์แอนด์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) LH

15 บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) MAJOR

16 บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PS

17 บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) PSL

18 บรษิทั ห้างสรรพสนิคา้โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) ROBINS

19 บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAMART

20 บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) SPALI

21 บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) STEC

22 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP

23 บรษิทั ไทยยูเนยีน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) TUF

N0. ชือ่หลกัทรพัย์ ชือ่ย่อหลกัทรพัย์
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1 บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC

2 บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT

3 บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) AP

4 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) BAY

5 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BECL

6 บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) BH

7 บรษิทั แคล-คอมพ ์อเีลค็โทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) CCET

8 บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK

9 บรษิทัเดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) DELTA

10 บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO

11 บรษิทั โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GLOW

12 บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA

13 บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) HMPRO

14 บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) IRPC

15 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB

16 บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) LPN

17 บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) MAKRO

18 บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) MCOT

19 บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT

20 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT

21 บรษิทั ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกลัน่ จ ากดั (มหาชน) PTTAR

22 บรษิทั ปตท.เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTCH

23 บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP

24 บรษิทั ควอลติีเ้ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) QH

25 บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) RATCH

26 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) SCB

27 บรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) SCC

28 บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) SCCC

29 บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) SIRI

30 บรษิทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) THAI

31 บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) TICON

32 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) TISCO

33 บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) TTA

N0. ชือ่หลกัทรพัย์ ชือ่ย่อหลกัทรพัย์

ตารางที ่3  รายชื่อธุรกจิขนาดใหญ่ทีไ่ดร้บัเลอืกใหน้ ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET100  
 Index 3 ปีต่อเน่ือง และมกีารจา่ยเงนิปนัผลในปี 2551 – 2553  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ตารางที ่4 อตัราผลตอบแทนหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิครอบครวั  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ Rit 30 วนั Rit15 วนัก่อน Rit15 วนัหลงั

AMATA -0.0033 0.0051 -0.0066

ASP 0.0033 0.0021 -0.0011

BANPU 0.0055 0.0035 -0.0060

BBL 0.0077 -0.0053 -0.0008

BEC -0.0008 0.0051 -0.0034

BGH -0.0013 0.0028 0.0033

CPALL 0.0054 0.0039 -0.0044

CPF 0.0085 0.0013 0.0109

CPN 0.0004 0.0000 0.0015

HEMRAJ -0.0064 0.0031 -0.0027

KBANK 0.0053 -0.0024 0.0053

KK 0.0038 0.0015 -0.0036

LANNA -0.0042 0.0037 0.0114

LH 0.0005 -0.0046 -0.0047

MAJOR 0.0005 0.0005 0.0043

PS -0.0048 0.0127 -0.0025

PSL 0.0024 0.0004 -0.0006

ROBINS -0.0018 0.0104 0.0102

SAMART -0.0002 0.0036 -0.0047

SPALI 0.0092 -0.0012 -0.0002

STEC -0.0041 0.0079 -0.0158

TOP -0.0025 0.0068 0.0090

TUF 0.0068 0.0020 0.0043
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ตารางที ่5 ผลการทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิครอบครวั  
 

 
 

* ทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญั 0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Rows 0.0006 22.0000 0.0000 0.9168 0.5798 2.0478

Columns 0.0001 1.0000 0.0001 2.4420 0.1324 4.3009

Error 0.0007 22.0000 0.0000

Total 0.0014 45.0000
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รายชื่อ Rit 30 วนั Rit15 วนัก่อน Rit15 วนัหลงั

ADVANC -0.0017 0.0036 0.0002

AOT -0.0057 0.0054 0.0009

AP 0.0085 0.0279 0.0187

BAY -0.0016 0.0039 -0.0241

BECL 0.0009 -0.0019 -0.0043

BH 0.0015 -0.0066 -0.0020

CCET -0.0023 0.0146 0.0115

CK 0.0058 -0.0094 0.0029

DELTA -0.0016 0.0045 0.0052

EGCO -0.0004 0.0030 0.0019

GLOW 0.0063 -0.0036 -0.0027

HMPRO 0.0033 0.0154 -0.0037

HANA 0.0000 0.0034 0.0032

IRPC 0.0028 -0.0039 0.0092

KTB 0.0079 0.0071 -0.0030

LPN -0.0040 0.0084 0.0082

MAKRO -0.0007 0.0048 0.0053

MCOT -0.0006 0.0060 0.0098

MINT 0.0017 -0.0077 0.0001

PTT -0.0039 0.0083 0.0050

PTTAR -0.0015 0.0086 0.0095

PTTCH -0.0033 0.0051 0.0145

PTTEP -0.0007 0.0039 -0.0029

QH 0.0035 0.0118 0.0219

RATCH -0.0002 0.0038 0.0033

SCB 0.0043 -0.0009 -0.0022

SCC 0.0020 0.0123 0.0018

SCCC -0.0019 0.0042 0.0024

SIRI 0.0002 0.0150 -0.0072

THAI 0.0115 0.0100 -0.0071

TICON -0.0018 0.0169 -0.0034

TISCO 0.0053 0.0030 -0.0024

TTA 0.0139 0.0004 -0.0075

ตารางที ่6 อตัราผลตอบแทนหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ถวัเฉลีย่ 
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ตารางที ่7 ผลการทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่  
 

 
 

* ทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญั 0.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Rows 0.0027 32.0000 0.0001 1.7742 0.054987 1.8045

Columns 0.0002 1.0000 0.0002 4.1404 0.050226 4.1491

Error 0.0015 32.0000 0.0000

Total 0.0044 65.0000
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ANOVA 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ADVANC Between Groups .000 2 .000 .375 .689 

Within Groups .021 57 .000   

Total .021 59    

AOT Between Groups .001 2 .001 1.086 .344 

Within Groups .035 57 .001   

Total .036 59    

AP Between Groups .004 2 .002 1.085 .345 

Within Groups .103 57 .002   

Total .107 59    

BAY Between Groups .007 2 .003 2.624 .081 

Within Groups .076 57 .001   

Total .083 59    

BECL Between Groups .000 2 .000 1.854 .166 

Within Groups .004 57 .000   

Total .005 59    

BH Between Groups .001 2 .000 1.036 .361 

Within Groups .018 57 .000   

Total .019 59    

CCET Between Groups .004 2 .002 1.330 .273 

Within Groups .078 57 .001   

Total .081 59    

CK Between Groups .002 2 .001 1.198 .309 

Within Groups .056 57 .001   

Total .058 59    

DELTA Between Groups .001 2 .000 1.887 .161 

Within Groups .009 57 .000   

Total .010 59    

EGCO Between Groups .000 2 .000 .910 .408 

Within Groups .004 57 .000   

Total .004 59    

 

ตารางที ่ 8  ผลการทดสอบขอ้มลู ANOVA TEST และ POST HOC (LSD)  
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 
 

 

ANOVA 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

GLOW Between Groups .001 2 .001 1.518 .228 

Within Groups .026 57 .000   

Total .027 59    

HANA Between Groups .000 2 .000 .470 .627 

Within Groups .010 57 .000   

Total .010 59    

HMPRO Between Groups .003 2 .001 1.329 .273 

Within Groups .061 57 .001   

Total .064 59    

IRPC Between Groups .001 2 .001 1.872 .163 

Within Groups .020 57 .000   

Total .021 59    

KTB Between Groups .001 2 .001 .792 .458 

Within Groups .046 57 .001   

Total .047 59    

LPN Between Groups .002 2 .001 3.003 .058 

Within Groups .022 57 .000   

Total .024 59    

MAKRO Between Groups .000 2 .000 2.216 .118 

Within Groups .006 57 .000   

Total .007 59    

MCOT Between Groups .001 2 .001 1.273 .288 

Within Groups .027 57 .000   

Total .028 59    

MINT Between Groups .001 2 .000 .490 .615 

Within Groups .053 57 .001   

Total .054 59    

PTT Between Groups .002 2 .001 4.146 .021 

Within Groups .012 57 .000   

Total .014 59    
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

PTTAR Between Groups .002 2 .001 1.760 .181 

Within Groups .027 57 .000   

Total .029 59    

PTTCH Between Groups .003 2 .002 3.160 .050 

Within Groups .029 57 .001   

Total .033 59    

PTTEP Between Groups .000 2 .000 1.319 .275 

Within Groups .008 57 .000   

Total .008 59    

QH Between Groups .003 2 .002 .990 .378 

Within Groups .099 57 .002   

Total .103 59    
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ตารางที ่ 8 (ต่อ) 

 
 

 

 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

ADVANC 1 2 -.0052569 .0060750 .390 -.017422 .006908 

3 -.0018795 .0060750 .758 -.014045 .010285 

2 1 .0052569 .0060750 .390 -.006908 .017422 

3 .0033774 .0070148 .632 -.010670 .017424 

3 1 .0018795 .0060750 .758 -.010285 .014045 

2 -.0033774 .0070148 .632 -.017424 .010670 

AOT 1 2 -.0111126 .0078258 .161 -.026784 .004558 

3 -.0066135 .0078258 .402 -.022284 .009057 

2 1 .0111126 .0078258 .161 -.004558 .026784 

3 .0044991 .0090365 .620 -.013596 .022594 

3 1 .0066135 .0078258 .402 -.009057 .022284 

2 -.0044991 .0090365 .620 -.022594 .013596 

AP 1 2 -.0194076 .0134409 .154 -.046323 .007507 

3 -.0101763 .0134409 .452 -.037091 .016739 

2 1 .0194076 .0134409 .154 -.007507 .046323 

3 .0092312 .0155202 .554 -.021848 .040310 

3 1 .0101763 .0134409 .452 -.016739 .037091 

2 -.0092312 .0155202 .554 -.040310 .021848 

BAY 1 2 -.0054547 .0115374 .638 -.028558 .017648 

3 .0225650 .0115374 .055 -.000538 .045668 

2 1 .0054547 .0115374 .638 -.017648 .028558 

3 .0280197
*
 .0133222 .040 .001342 .054697 

3 1 -.0225650 .0115374 .055 -.045668 .000538 

2 -.0280197
*
 .0133222 .040 -.054697 -.001342 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

 
 

 

 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

BECL 1 2 .0027967 .0027288 .310 -.002668 .008261 

3 .0051261 .0027288 .065 -.000338 .010590 

2 1 -.0027967 .0027288 .310 -.008261 .002668 

3 .0023293 .0031509 .463 -.003980 .008639 

3 1 -.0051261 .0027288 .065 -.010590 .000338 

2 -.0023293 .0031509 .463 -.008639 .003980 

BH 1 2 .0080640 .0056351 .158 -.003220 .019348 

3 .0035231 .0056351 .534 -.007761 .014807 

2 1 -.0080640 .0056351 .158 -.019348 .003220 

3 -.0045409 .0065069 .488 -.017571 .008489 

3 1 -.0035231 .0056351 .534 -.014807 .007761 

2 .0045409 .0065069 .488 -.008489 .017571 

CCET 1 2 -.0169219 .0116629 .152 -.040276 .006433 

3 -.0138285 .0116629 .241 -.037183 .009526 

2 1 .0169219 .0116629 .152 -.006433 .040276 

3 .0030934 .0134672 .819 -.023874 .030061 

3 1 .0138285 .0116629 .241 -.009526 .037183 

2 -.0030934 .0134672 .819 -.030061 .023874 

CK 1 2 .015174 .009919 .132 -.00469 .03504 

3 .002867 .009919 .774 -.01700 .02273 

2 1 -.015174 .009919 .132 -.03504 .00469 

3 -.012307 .011453 .287 -.03524 .01063 

3 1 -.002867 .009919 .774 -.02273 .01700 

2 .012307 .011453 .287 -.01063 .03524 
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ตารางที ่ 8 (ต่อ) 

 
 

 

 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

DELTA 1 2 -.0060512 .0040666 .142 -.014194 .002092 

3 -.0068061 .0040666 .100 -.014949 .001337 

2 1 .0060512 .0040666 .142 -.002092 .014194 

3 -.0007549 .0046957 .873 -.010158 .008648 

3 1 .0068061 .0040666 .100 -.001337 .014949 

2 .0007549 .0046957 .873 -.008648 .010158 

EGCO 1 2 -.0033835 .0026734 .211 -.008737 .001970 

3 -.0023028 .0026734 .393 -.007656 .003051 

2 1 .0033835 .0026734 .211 -.001970 .008737 

3 .0010807 .0030870 .728 -.005101 .007262 

3 1 .0023028 .0026734 .393 -.003051 .007656 

2 -.0010807 .0030870 .728 -.007262 .005101 

GLOW 1 2 .0099720 .0066999 .142 -.003444 .023388 

3 .0090477 .0066999 .182 -.004369 .022464 

2 1 -.0099720 .0066999 .142 -.023388 .003444 

3 -.0009243 .0077364 .905 -.016416 .014567 

3 1 -.0090477 .0066999 .182 -.022464 .004369 

2 .0009243 .0077364 .905 -.014567 .016416 

HANA 1 2 -.0034878 .0042528 .416 -.012004 .005028 

3 -.0032384 .0042528 .450 -.011755 .005278 

2 1 .0034878 .0042528 .416 -.005028 .012004 

3 .0002494 .0049108 .960 -.009584 .010083 

3 1 .0032384 .0042528 .450 -.005278 .011755 

2 -.0002494 .0049108 .960 -.010083 .009584 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

 
 

 

 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

HMPRO 1 2 -.0120691 .0103358 .248 -.032766 .008628 

3 .0070610 .0103358 .497 -.013636 .027758 

2 1 .0120691 .0103358 .248 -.008628 .032766 

3 .0191301 .0119347 .114 -.004769 .043029 

3 1 -.0070610 .0103358 .497 -.027758 .013636 

2 -.0191301 .0119347 .114 -.043029 .004769 

IRPC 1 2 .0067060 .0058616 .257 -.005032 .018444 

3 -.0063870 .0058616 .280 -.018125 .005351 

2 1 -.0067060 .0058616 .257 -.018444 .005032 

3 -.0130930 .0067683 .058 -.026646 .000460 

3 1 .0063870 .0058616 .280 -.005351 .018125 

2 .0130930 .0067683 .058 -.000460 .026646 

KTB 1 2 .0008104 .0089772 .928 -.017166 .018787 

3 .0108927 .0089772 .230 -.007084 .028869 

2 1 -.0008104 .0089772 .928 -.018787 .017166 

3 .0100824 .0103660 .335 -.010675 .030840 

3 1 -.0108927 .0089772 .230 -.028869 .007084 

2 -.0100824 .0103660 .335 -.030840 .010675 

LPN 1 2 -.0124193
*
 .0061562 .048 -.024747 -.000092 

3 -.0122171 .0061562 .052 -.024545 .000110 

2 1 .0124193
*
 .0061562 .048 .000092 .024747 

3 .0002023 .0071085 .977 -.014032 .014437 

3 1 .0122171 .0061562 .052 -.000110 .024545 

2 -.0002023 .0071085 .977 -.014437 .014032 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 
 

 

 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

MAKRO 1 2 -.0054663 .0033462 .108 -.012167 .001234 

3 -.0060108 .0033462 .078 -.012711 .000690 

2 1 .0054663 .0033462 .108 -.001234 .012167 

3 -.0005444 .0038639 .888 -.008282 .007193 

3 1 .0060108 .0033462 .078 -.000690 .012711 

2 .0005444 .0038639 .888 -.007193 .008282 

MCOT 1 2 -.0065888 .0068309 .339 -.020268 .007090 

3 -.0103832 .0068309 .134 -.024062 .003295 

2 1 .0065888 .0068309 .339 -.007090 .020268 

3 -.0037944 .0078877 .632 -.019589 .012000 

3 1 .0103832 .0068309 .134 -.003295 .024062 

2 .0037944 .0078877 .632 -.012000 .019589 

MINT 1 2 .0093813 .0096150 .333 -.009873 .028635 

3 .0015919 .0096150 .869 -.017662 .020846 

2 1 -.0093813 .0096150 .333 -.028635 .009873 

3 -.0077894 .0111025 .486 -.030022 .014443 

3 1 -.0015919 .0096150 .869 -.020846 .017662 

2 .0077894 .0111025 .486 -.014443 .030022 

PTT 1 2 -.0121927
*
 .0045878 .010 -.021380 -.003006 

3 -.0088597 .0045878 .058 -.018047 .000327 

2 1 .0121927
*
 .0045878 .010 .003006 .021380 

3 .0033330 .0052976 .532 -.007275 .013941 

3 1 .0088597 .0045878 .058 -.000327 .018047 

2 -.0033330 .0052976 .532 -.013941 .007275 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 
 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

ADVANC 1 2 -.0052569 .0060750 .390 -.017422 .006908 

3 -.0018795 .0060750 .758 -.014045 .010285 

2 1 .0052569 .0060750 .390 -.006908 .017422 

3 .0033774 .0070148 .632 -.010670 .017424 

3 1 .0018795 .0060750 .758 -.010285 .014045 

2 -.0033774 .0070148 .632 -.017424 .010670 

AOT 1 2 -.0111126 .0078258 .161 -.026784 .004558 

3 -.0066135 .0078258 .402 -.022284 .009057 

2 1 .0111126 .0078258 .161 -.004558 .026784 

3 .0044991 .0090365 .620 -.013596 .022594 

3 1 .0066135 .0078258 .402 -.009057 .022284 

2 -.0044991 .0090365 .620 -.022594 .013596 

AP 1 2 -.0194076 .0134409 .154 -.046323 .007507 

3 -.0101763 .0134409 .452 -.037091 .016739 

2 1 .0194076 .0134409 .154 -.007507 .046323 

3 .0092312 .0155202 .554 -.021848 .040310 

3 1 .0101763 .0134409 .452 -.016739 .037091 

2 -.0092312 .0155202 .554 -.040310 .021848 

BAY 1 2 -.0054547 .0115374 .638 -.028558 .017648 

3 .0225650 .0115374        .550 -.000538 .045668 

2 1 .0054547 .0115374 .638 -.017648 .028558 

3 .0280197
*
 .0133222 .040 .001342 .054697 

3 1 -.0225650 .0115374 .055 -.045668 .000538 

2 -.0280197
*
 .0133222 .040 -.054697 -.001342 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 
 

 
Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

BECL 1 2 .0027967 .0027288 .310 -.002668 .008261 

3 .0051261 .0027288 .650 -.000338 .010590 

2 1 -.0027967 .0027288 .310 -.008261 .002668 

3 .0023293 .0031509 .463 -.003980 .008639 

3 1 -.0051261 .0027288 .065 -.010590 .000338 

2 -.0023293 .0031509 .463 -.008639 .003980 

BH 1 2 .0080640 .0056351 .158 -.003220 .019348 

3 .0035231 .0056351 .534 -.007761 .014807 

2 1 -.0080640 .0056351 .158 -.019348 .003220 

3 -.0045409 .0065069 .488 -.017571 .008489 

3 1 -.0035231 .0056351 .534 -.014807 .007761 

2 .0045409 .0065069 .488 -.008489 .017571 

CCET 1 2 -.0169219 .0116629 .152 -.040276 .006433 

3 -.0138285 .0116629 .241 -.037183 .009526 

2 1 .0169219 .0116629 .152 -.006433 .040276 

3 .0030934 .0134672 .819 -.023874 .030061 

3 1 .0138285 .0116629 .241 -.009526 .037183 

2 -.0030934 .0134672 .819 -.030061 .023874 

CK 1 2 .015174 .009919 .132 -.00469 .03504 

3 .002867 .009919 .774 -.01700 .02273 

2 1 -.015174 .009919 .132 -.03504 .00469 

3 -.012307 .011453 .287 -.03524 .01063 

3 1 -.002867 .009919 .774 -.02273 .01700 

2 .012307 .011453 .287 -.01063 .03524 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 
 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

DELTA 1 2 -.0060512 .0040666 .142 -.014194 .002092 

3 -.0068061 .0040666 .150 -.014949 .001337 

2 1 .0060512 .0040666 .142 -.002092 .014194 

3 -.0007549 .0046957 .873 -.010158 .008648 

3 1 .0068061 .0040666 .150 -.001337 .014949 

2 .0007549 .0046957 .873 -.008648 .010158 

EGCO 1 2 -.0033835 .0026734 .211 -.008737 .001970 

3 -.0023028 .0026734 .393 -.007656 .003051 

2 1 .0033835 .0026734 .211 -.001970 .008737 

3 .0010807 .0030870 .728 -.005101 .007262 

3 1 .0023028 .0026734 .393 -.003051 .007656 

2 -.0010807 .0030870 .728 -.007262 .005101 

GLOW 1 2 .0099720 .0066999 .142 -.003444 .023388 

3 .0090477 .0066999 .182 -.004369 .022464 

2 1 -.0099720 .0066999 .142 -.023388 .003444 

3 -.0009243 .0077364 .905 -.016416 .014567 

3 1 -.0090477 .0066999 .182 -.022464 .004369 

2 .0009243 .0077364 .905 -.014567 .016416 

HANA 1 2 -.0034878 .0042528 .416 -.012004 .005028 

3 -.0032384 .0042528 .450 -.011755 .005278 

2 1 .0034878 .0042528 .416 -.005028 .012004 

3 .0002494 .0049108 .960 -.009584 .010083 

3 1 .0032384 .0042528 .450 -.005278 .011755 

2 -.0002494 .0049108 .960 -.010083 .009584 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

HMPRO 1 2 -.0120691 .0103358 .248 -.032766 .008628 

3 .0070610 .0103358 .497 -.013636 .027758 

2 1 .0120691 .0103358 .248 -.008628 .032766 

3 .0191301 .0119347 .114 -.004769 .043029 

3 1 -.0070610 .0103358 .497 -.027758 .013636 

2 -.0191301 .0119347 .114 -.043029 .004769 

IRPC 1 2 .0067060 .0058616 .257 -.005032 .018444 

3 -.0063870 .0058616 .280 -.018125 .005351 

2 1 -.0067060 .0058616 .257 -.018444 .005032 

3 -.0130930 .0067683 .580 -.026646 .000460 

3 1 .0063870 .0058616 .280 -.005351 .018125 

2 .0130930 .0067683 .580 -.000460 .026646 

KTB 1 2 .0008104 .0089772 .928 -.017166 .018787 

3 .0108927 .0089772 .230 -.007084 .028869 

2 1 -.0008104 .0089772 .928 -.018787 .017166 

3 .0100824 .0103660 .335 -.010675 .030840 

3 1 -.0108927 .0089772 .230 -.028869 .007084 

2 -.0100824 .0103660 .335 -.030840 .010675 

LPN 1 2 -.0124193
*
 .0061562 .048 -.024747 -.000092 

3 -.0122171 .0061562 .052 -.024545 .000110 

2 1 .0124193
*
 .0061562 .048 .000092 .024747 

3 .0002023 .0071085 .977 -.014032 .014437 

3 1 .0122171 .0061562 .052 -.000110 .024545 

2 -.0002023 .0071085 .977 -.014437 .014032 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 
 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

MAKRO 1 2 -.0054663 .0033462 .108 -.012167 .001234 

3 -.0060108 .0033462 .780 -.012711 .000690 

2 1 .0054663 .0033462 .108 -.001234 .012167 

3 -.0005444 .0038639 .888 -.008282 .007193 

3 1 .0060108 .0033462 .780 -.000690 .012711 

2 .0005444 .0038639 .888 -.007193 .008282 

MCOT 1 2 -.0065888 .0068309 .339 -.020268 .007090 

3 -.0103832 .0068309 .134 -.024062 .003295 

2 1 .0065888 .0068309 .339 -.007090 .020268 

3 -.0037944 .0078877 .632 -.019589 .012000 

3 1 .0103832 .0068309 .134 -.003295 .024062 

2 .0037944 .0078877 .632 -.012000 .019589 

MINT 1 2 .0093813 .0096150 .333 -.009873 .028635 

3 .0015919 .0096150 .869 -.017662 .020846 

2 1 -.0093813 .0096150 .333 -.028635 .009873 

3 -.0077894 .0111025 .486 -.030022 .014443 

3 1 -.0015919 .0096150 .869 -.020846 .017662 

2 .0077894 .0111025 .486 -.014443 .030022 

PTT 1 2 -.0121927
*
 .0045878 .010 -.021380 -.003006 

3 -.0088597 .0045878 .058 -.018047 .000327 

2 1 .0121927
*
 .0045878 .010 .003006 .021380 

3 .0033330 .0052976 .532 -.007275 .013941 

3 1 .0088597 .0045878 .058 -.000327 .018047 

2 -.0033330 .0052976 .532 -.013941 .007275 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 
หมายเหตุ 1  ช่วงประมาณการ 30 วนั ก่อนประกาศจ่ายเงนิปนัผล 
  2  ชว่งเกดิเหตุการณ์ 15 วนัก่อนประกาศจ่ายปนัผล 
  3  ชว่งเกดิเหตุการณ์  15 วนั หลงัประกาศจ่ายเงนิปนัผล  

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) RIT (J) RIT 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

PTTAR 1 2 -.010121 .006896 .148 -.02393 .00369 

3 -.010972 .006896 .117 -.02478 .00284 

2 1 .010121 .006896 .148 -.00369 .02393 

3 -.000852 .007962 .915 -.01680 .01509 

3 1 .010972 .006896 .117 -.00284 .02478 

2 .000852 .007962 .915 -.01509 .01680 

PTTCH 1 2 -.0084152 .0071829 .246 -.022799 .005968 

3 -.0178694
*
 .0071829 .016 -.032253 -.003486 

2 1 .0084152 .0071829 .246 -.005968 .022799 

3 -.0094542 .0082941 .259 -.026063 .007154 

3 1 .0178694
*
 .0071829 .016 .003486 .032253 

2 .0094542 .0082941 .259 -.007154 .026063 

PTTEP 1 2 -.0046556 .0037643 .221 -.012194 .002882 

3 .0021858 .0037643 .564 -.005352 .009724 

2 1 .0046556 .0037643 .221 -.002882 .012194 

3 .0068414 .0043467 .121 -.001863 .015545 

3 1 -.0021858 .0037643 .564 -.009724 .005352 

2 -.0068414 .0043467 .121 -.015545 .001863 

QH 1 2 -.0083254 .0131888 .530 -.034736 .018085 

3 -.0184098 .0131888 .168 -.044820 .008000 

2 1 .0083254 .0131888 .530 -.018085 .034736 

3 -.0100844 .0152292 .511 -.040580 .020412 

3 1 .0184098 .0131888 .168 -.008000 .044820 

2 .0100844 .0152292 .511 -.020412 .040580 

*. The mean difference is significant at the 0.10  level. 

 



 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

         นางสาวสุขใจ วริฬุมาส  เกดิวนัที ่17 ตุลาคม 2518 ส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

สาขาวชิาการเงนิการธนาคาร จากมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา  เมื่อปีการศกึษา 2541 และ

ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี

การศกึษา 2553 ปจัจุบนัท างานทีบ่รษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั(มหาชน) ต าแหน่ง เจา้หน้าทีน่ัก

ลงทุนสมัพนัธ ์และเจา้หน้าทีป่ระสานงานกบัตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ท า

หน้าที่ให้ข้อมูลของบรษิัทกบันักลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหุ้น การจดัประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและการดูแลให้บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ได้ปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์พรบ.ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ พรบ.มหาชน 

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผลงานที่ประสบความส าเร็จคือการเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บริษัท 

มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั SET Awards ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาลดี

เยีย่ม ในปี 2554 ประเภทบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI  

 


