
 

www.set.or.th/setresearch 
 

Disclaimer: The views expressed in this working paper are those of the author(s) and do not 
necessarily represent the Capital Market Research Institute or the Stock Exchange of Thailand. 
Capital Market Research Institute Scholarship Papers are research in progress by  
the author(s) and are published to elicit comments and stimulate discussion.  
 

 
Scholarship Project Paper 2559  

 
 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและผลการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้
เสียของกิจการท่ีเสนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

นาย อริยพงษ์  พนัธศ์รีวงค ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
20 มิถนุายน 2559 

 
บทคดัย่อ 

 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก หรอืทีเ่รยีกว่าหลกัทรพัยไ์อพโีอ (Initial Public 
Offering : IPO) ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมามกัพบว่าในระยะยาวแล้ว ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไอพีโอมกัต ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนเฉลีย่หรอืต ่ากว่าหลกัทรพัยอ์ื่นทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายมาก่อนแลว้ การศกึษาในอดตีทีผ่่านมาไม่สามารถอธบิายได้
ชดัเจนว่าผลตอบแทนระยะยาวที่ต ่าลงนัน้เป็นเพราะเหตุใด การศกึษานี้จงึมปีระเดน็ส าคญั คอื การตอบค าถามถึงทศิทาง
ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยไ์อพโีอทีต่ ่านัน้เพราะเหตุใด รวมไปถงึศกึษาผลของการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีส่งผลเช่น
ไรต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยไ์อพโีอและผลนัน้สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎใีด 
 การศกึษานี้พบว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยไ์อพโีอไม่สามารถเอาชนะอตัราผลตอบแทนระยะยาวของตลาดได้
ในระยะยาวซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการสรา้งความพงึพอใจ และ
สมมติฐานการฉวยโอกาส ส าหรบัผลการปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนได้เสยีนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธท์างตรงต่อผลตอบแทนระยะยาวของ
หลกัทรพัย์ไอพีโอ อย่างไรก็ตามกลบัพบว่าการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีส่งผลทางอ้อมผ่านการลดผลตามสมมติฐานความ
แตกต่างทางความคดิ ซึง่ผลดงักล่าวสง่ผลใหผ้ลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยไ์อพโีอเพิม่ขึน้ ซึง่สรุปไดว้่าการปฏบิตัต่ิอผูม้ี
สว่นไดเ้สยีนัน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยไ์อพโีอ ซึง่เป็นไปตามทฤษฎผีูม้สีว่น
ไดเ้สยี 
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บทท่ี 1 บทน า 

 

1.1 หลกัการและเหตผุล 

การศกึษาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) นัน้

มมีาอยา่งต่อเนื่อง โดยการศกึษาสามารถแบ่งปรากฏการณ์ผดิปกตขิองอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

ทีเ่สนอขายเป็นครัง้แรกเป็น 2 ปรากฏการณ์หลกั คอื 1) อตัราผลตอบแทนในระยะสัน้ของหลกัทรพัยท์ี่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้สูงมาก (Underpricing) 2) อตัราผลตอบแทนในระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้พบว่ามอีตัราผลตอบแทนต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น (Long-

run Underperformance) จากการรวบรวมการศึกษาของ Ritter (1998) ดังนัน้การลงทุนระยะสัน้ใน

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกจงึเป็นทีช่ื่นชอบของนกัลงทุนเน่ืองจากอตัราผลตอบแทน

ทีส่งู ในทางกลบักนัการลงทุนในระยะยาวกลบัไมใ่หผ้ลตอบแทนทีน่่าพอใจ จงึเป็นสาเหตุใหผู้ศ้กึษาสนใจ

ในการศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะในครัง้แรก  

การศกึษาในอดตีของอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกนัน้มผีูศ้กึษาเป็นจ านวนมาก จากการศกึษาในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (Ritter, 

1991; Loughran and Ritter, 1999; Ritter and Welch, 2002; Brau et al., 2012; Levis, 1993; Brown, 

1999; Gregory et at., 2009; Ljungqvist, 1997; Thies, 2002; Stehle and Ehrhadt, 1999; Aussenegg, 

1997; Alvarez and González, 2001; Arosio et al., 2000; Leleux, 1993; Bossin and Sentis, 2012; 

Kirkulak, 2008; Kooli and Suret, 2004) พบว่า อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ต ่ากว่าควรจะเป็น กล่าวคอืคอือตัราผลตอบแทนระยะยาวมคี่าต ่ากว่าอตัรา

ผลตอบแทนเปรยีบเทยีบ เช่น ผลตอบแทนของตลาด อย่างไรก็ตามพบว่ามกีารศกึษาบางการศกึษา

ไดผ้ลไม่สอดคลอ้งกนั กล่าวคอือตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกไมไ่ดม้คี่าต ่ากว่าทีค่วร (Drobetz et al., 2005; Loughran et al., 1994)  

การศึกษาในประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่พบว่ามีผลที่เกิดขึ้นนั ้นเป็นไปได้ทัง้

สองทิศทางคืออัตราผลตอบแทนระยะยาวต ่ากว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Aggarwal et al., 1993; 

Govindasamy, 2010; Rekik and Bouyelbene, 2013; Lyn and Zychowicz, 2003; Darmetko, 2009; 
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Zielinski, 2013 ; Seitibraimov, 2012 ; Kumar, 2007 ; Vithessonthi, 2008 ; Komenkul et al., 2012 ; 

Emasari and Tamara, 2010; Ozden, 2005) และอตัราผลตอบแทนระยะยาวไม่ไดต้ ่ากว่าทีค่วร (Celis 

and Manturana, 1998; Sahoo and Raib, 2010; Kim and Lee, 1990; Xia and Wang, 2003; Chi and 

Padgett, 2005; Su et al., 2011; Nurwati et al., 2007) ดังนั ้นจากผลการศึกษาที่ผ่านมาจึงยังไม่

สามารถสรุปไดว้่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้จะ

ให้ผลต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนเปรยีบเทยีบ จงึน ามาสู่ค าถามแรกส าหรบัการศึกษาในครัง้นี้ว่าอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยใหผ้ลสอดคลอ้งหรอืแตกต่างจากการศกึษาทีผ่่านมา ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชส้นับสนุนปรากฎการณ์อตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกต ่ากว่าที่ควรนัน้มอียู่ 3 กลุ่ม

แนวคดิ คอื 1) สมมติฐานความแตกต่างทางความคดิ หรอื The Divergence of Opinion Hypothesis 

(Miller, 1977) 2) สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ หรอื The Impresario Hypothesis (Shiller, 1990) 

3) สมมตฐิานการฉวยโอกาส หรอื The Window of Opportunity Hypothesis (Ritter, 1991; Loughran 

and Ritter, 1995) 

สมมตฐิานทีใ่ชอ้ธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกสามารถอธิบายได้ดังนี้  1) สมมติฐานความแตกต่างของความคิด Benveniste and Spindt 

(1989) กล่าวว่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้เกดิปญัหาความไมส่มมาตรของขอ้มลู 

(Asymmetric Information Problem) เนื่องจากนกัลงทุนมขีอ้มลูของกจิการไมเ่ท่าเจา้ของกจิการอกีทัง้ยงั

มขีาดแคลนขอ้มลูในอดตี ท าใหน้ักลงทุนประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก

แตกต่างกนั จงึท าใหร้าคาสูงเกนิจรงิในช่วงแรก และเมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาว ความแตกต่างในการ

ประเมนิมูลค่าหลกัทรพัยจ์ะลดน้อยลงเขา้สู่มลูค่าที่แท้จรงิ จงึท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ต ่าลง 

ซึ่งการประเมนิมูลค่าหลกัทรพัย์นัน้นักลงทุนจะใช้ขอ้มูลในอดตี และการคาดการณ์อนาคตขององค์กร 

เช่น การลงทุนขององคก์รไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (Tangible Assets) และสนิทรพัย์

ที่ไม่มตีวัตน (Intangible Assets) 2) สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ เปรยีบเทยีบกบัผู้จดัการงาน

แสดง (Impresario) ผูซ้ึง่มหีน้าทีดู่แลนักดนตรแีละนักแสดง จะสรา้งอุปสงคส์่วนเกนิโดยการจดัฉากให้มี

ผู้ชมมาต่อแถวรอซื้อตัว๋เพื่อเขา้ชมการแสดง เพื่อท าให้ได้จ าหน่ายตัว๋เขา้ชมการแสดงในราคาที่สูงขึ้ น 

เช่นเดยีวกบัหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก การท าใหน้กัลงทุนประทบัใจนัน้จะท าใหเ้กดิ

อุปสงคส์่วนเกนิแก่นกัลงทุน จงึส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะสัน้ของนกัลงทุนมคี่าสงูมาก เมือ่เวลาผ่าน
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ไปในระยะยาวแล้วจงึท าให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ต ่าลง 3) สมมตฐิานการฉวยโอกาส กล่าวว่า

ในช่วงที่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นช่วงขยายตวั จะท าให้ราคาของหลกัทรพัยท์ี่เสนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกถูกประเมนิมลูค่าไวส้งูเกนิความเป็นจรงิ เมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาวจงึท า

ให้อตัราผลตอบแทนนัน้ต ่าลงจนถึงระดบัราคาที่เหมาะสม จากสมมติฐานที่ใช้อธบิายสาเหตุซึ่งท าให้

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกไม่สามารถเอาชนะอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดไดใ้นระยะยาวทัง้ 3 สมมตฐิาน จงึน ามาสู่ค าถามขอ้ที ่2 ของการศกึษานี้ว่าอตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกสามารถอธิบายได้จาก

สมมติฐานใดที่กล่าวมาข้างต้น และปจัจยัใดส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกไมต่ ่าอตัราผลตอบแทนของตลาดในระยะยาว ซึง่จากการศกึษาทีผ่่านมา Zingales 

(2000) พบว่าการลงทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีท าให้มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสูงขึน้ และท าใหก้ระแส

เงนิสดในอนาคตของธุรกจิทีม่กีารลงทุนเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) เปลีย่นแปลงไป ซึง่มี

ผลต่อการประเมนิมลูค่าในระยะยาวดงันัน้การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีด่นีัน้จงึน่าจะเป็นปจัจยัทีช่่วยเพิม่

อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีนัน้สามารถมผีลต่อมูลค่าของกจิการซึ่งสมัพนัธ์กบัผลตอบแทน

ระยะยาว โดยการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีนัน้เป็นหนึ่งในการลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  ซึ่งตามการ

ด าเนินธุรกจิในยุคใหม่แล้วสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนมบีทบาทมากขึน้ในเรื่องของกระแสเงนิสดและส่งผลต่อ

มลูค่าของกจิการในอนาคตสอดคลอ้งกบัทฤษฎผีู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders Theory) ทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อท าใหก้ารสื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีดขีึน้ (Du, Bhattacharya and Sen, 2010) หรอืเป็นการลดปญัหา

ดา้นการสื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีให้น้อยทีสุ่ด ซึง่เมื่อปญัหาดา้นการสื่อสารระหว่างผู้บรหิารและผู้มสี่วน

ไดเ้สยีลดน้อยลง จงึท าใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีใหค้วามร่วมมอืกบักจิการมากขึน้ เช่น พนักงานท างานได้ดขีึ้น 

ลูกคา้บรโิภคสนิคา้และบรกิารของกจิการมากขึน้ เจา้หนี้ใหส้นิเชื่อแก่กจิการง่ายขึน้ ฯลฯ เมื่อการปฏบิตัิ

ต่อผู้มสี่วนได้เสยีมคีวามชดัเจนนัน้จะมผีลท าให้ปญัหาความไม่สมมาตรของขอ้มูลลดลง (Cui, Jo and 

Na, 2012) โดยนกัลงทุนสามารถรบัรูข้อ้มลูการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีจากทางแบบ 56-1 ซึง่ทางบรษิทั

จ าเป็นต้องจดัท าทุกปี โดยที่ผ่านมานัน้มกีารศกึษาเกี่ยวกบัผู้มสี่วนได้เสยี (Banerjee , Dasgupta and 

Kim, 2004; Sharpe, 1994; Hanka, 1998; Bae , Kang and Wang, 2010) โดยศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีและระดบัการก่อหนี้ของกจิการ พบว่าหากปฏบิตัิ ต่อผู้มสี่วนได้เสยี

เป็นอย่างดแีล้วจะท าให้ระดบัการก่อหนี้ของกิจการลดลง โดยการปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีนัน้วดัเป็น
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ขอ้มูลเชงิปรมิาณได้ยาก ดงันัน้การศึกษาที่ผ่านมาจงึวดัการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีให้เป็นขอ้มูลเชงิ

ปรมิาณโดยผ่านการสรา้งดชันีขึน้มา Jiao (2010) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้

เสยีและการด าเนินงานของกิจการ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดียวกนั แต่อย่างไรก็ตามการ

ปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียกลบัส่งผลลบต่ออัตราผลตอบแทนระยะยาวของกิจการตามทฤษฎีตัวแทน 

(Agency Theory) การปฏบิตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียท าให้ผู้บรหิารได้ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์หรอืทาง

สังคม ผลประโยชน์ดังกล่าวนั ้นท าให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ (Jensen and Meckling, 1976) จาก

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียส่งผลเชิงลบต่อมูลค่าของกิจการในระยะยาว 

(Pagano and Volpin, 2005; Gray and Shadbegian, 1993) จงึยงัไมส่ามารถสรปุไดว้่าการปฏบิตัต่ิอผูม้ ี

ส่วนได้เสยีนัน้ส่งผลเช่นไรต่อมูลค่าของกจิการ ซึ่งน ามาสู่ค าถามขอ้ที่ 3 ของการศกึษาในครัง้นี้ว่าการ

ปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียส่งผลอย่างไรต่ออัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรพัย์ที่เสนอขายต่ อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอาจไม่ส่งผลโดยตรงต่ออัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก แต่อาจส่งผลใหรู้ปแบบของ

การลดหรอืเพิม่ผลของปจัจยัต่างๆ เช่น เพิม่หรอืลดผลของความแตกต่างทางความคดิ เพิม่หรอืลดผล

ของการสร้างความประทบัใจ เพิม่หรอืลดผลของการฉวยโอกาศ ซึ่งหากเป็นการเพิม่ผลที่มต่ีออตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวลดลง แต่หากเป็นการลดผลที่มต่ีออตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวจะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวเพิม่ขึน้ 

ดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าจากการศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์

ทีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้โดยส่วนมากไดผ้ลการศกึษาว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้มี

ค่าต ่ากว่าทีค่วรจะเป็นและสมมตฐิานทีใ่ชอ้ธบิายเหตุการณ์นี้มอียู่ 3 สมมตฐิานไดแ้ก่ 1) สมมตฐิานความ

แตกต่างทางความคดิ 2) สมมตฐิานการสร้างความประทบัใจ 3) สมมตฐิานการฉวยโอกาส แต่ไม่ได้ชี้

เฉพาะว่าสมมตฐิานใดทีใ่ชอ้ธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกได้เหมาะสมกว่ากนั และยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีมผีลท าให้ผลการ

ด าเนินงานระยะยาวของกจิการในทศิทางใด อย่างไรกต็ามการศกึษาผลของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี

ต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกยงัมผีูศ้กึษาอยูไ่ม่มาก 

รวมไปถงึการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายการปฎบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีและกลุ่มทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิาย

อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ยงัไม่ชดัเจน อกีทัง้

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้น่าจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีด่ ีเนื่องจากหลกัทรพัยท์ีเ่สนอ
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ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้เป็นหลกัทรพัย์ที่ประสบกบัปญัหาความไม่สมมาตรของข้อมูลอย่าง

ชดัเจน (Rock, 1986; Benveniste and Spindt, 1989) เนื่องจากหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกนัน้กจิการยงัมขีอ้มูลน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบักจิการอื่นๆ โดยเฉพาะขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลในอดตี 

(Historical Data) โดยผู้ศึกษาคาดว่าการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในด้านของ 1) ยนืยนัผลการศึกษา

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกไม่สามารถเอาชนะอตัราผลตอบ

ของตลาดไดใ้นระยะยาว 2) ทราบว่าสมมตฐิานใดทีใ่ชอ้ธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์

ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 3) สามารถเชื่อมโยงกลุ่มของทฤษฎทีี่ใช้อธบิายการปฏบิตัต่ิอผูม้ ี

ส่วนไดเ้ลยและกลุ่มทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรกได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาท่านอื่นเพื่อการศึกษาที่จะตามมาใน

อนาคต และเพื่อเป็นขอ้มลูสนบัสนุนนกัลงทุนไปใชใ้นการศกึษาประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 

1.2 วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

การศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและผลการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วน

ไดเ้สยีของกจิการทีเ่สนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. ทดสอบอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

2. ทดสอบสมมตฐิานทีใ่ชอ้ธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก (สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ และ

สมมตฐิานการฉวยโอกาส) 

3. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีและอตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวที่ผิดปกติของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ โดยใช้ข้อมูลจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และวเิคราะห์ว่าความสมัพนัธ์นี้สามารถ

อธบิายไดด้ว้ยทฤษฎใีด (ทฤษฎผีูม้สี่วนไดเ้สยี หรอื ทฤษฎตีวัแทน) 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

การศกึษาในเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและผลการปฏบิตัิต่อผู้มี

ส่วนได้เสยีของกจิการที่เสนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย คาดว่าจะไดร้บัผลทีส่ าคญัดงันี้ 
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ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

1. ท าให้ทราบถงึอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. สามารถอธบิายไดว้่าผลของการลงทุนในผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวของหลักทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้เป็นไปตามทิศทางของสมมติฐานใด  

(สมมติฐานความแตกต่างของความคดิ สมมติฐานการสร้างความประทบัใจ หรอื สมมติฐานการฉวย

โอกาส) 

3. สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและการปฏบิตัต่ิอผู้มี

ส่วนไดเ้สยีของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎใีด (ทฤษฎผีูม้สี่วน

ไดเ้สยี หรอืทฤษฎตีวัแทน) 

ประโยชน์ในเชิงผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวข้อง 

สามารถน าขอ้มลูไปเป็นปจัจยัเพื่อใชล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

ซึ่งหากผลการศกึษาพบว่าการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีที่ดนีัน้มผีลท าให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้

เพิม่ขึน้โดยใชข้อ้มลูจากแบบ 56-1 เพื่อประเมนิการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีของหลกัทรพัยซ์ึง่เสนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

1.4 นิยามศพัท ์

หลกัทรพัยท่ี์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก หมายถงึ การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่

แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก การจะมหีุ้นไอพโีอออกเสนอขายหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัว่า บรษิทัมองหา

แหล่งเงนิทุน (นอกเหนือจากหนี้สนิ) เพื่อขยายกจิการหรอืไม ่หากบรษิทัตอ้งการเงนิทุนและกระจายการ

ถือครองหุ้นให้ประชาชนทัว่ไป ก็สามารถน าหุ้นของตนออกเสนอขายได้ โดยจะต้องท าผ่านบริษัท

หลกัทรพัยท์ี่รบัเป็นผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(underwriters) ซึ่งจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

และตอ้งจดัท าหนงัสอืชีช้วนตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.ล.ต. ก าหนดไว้ 

อตัราผลตอบแทนระยะยาว หมายถงึ ผลตอบแทนที่เกดิขึ้นหลงัจากความจรงิได้เกิดขึ้น

แล้วหรอืได้รบัผลตอบแทนนัน้แล้วหกัลบด้วยผลตอบแทนของตลาด หากมคี่าเป็นบวกแสดงว่าอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรพัยน์ัน้มกีารด าเนินการที่ดกีว่าตลาด หากมคี่าเป็นศูนยแ์สดงว่าอตัราผลตอบแทน

หลกัทรพัยน์ัน้มกีารด าเนินการเท่ากบัตลาด หากมคี่าเป็นลบแสดงว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

นัน้มกีารด าเนินการทีน้่อยกว่าตลาด 
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การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย หมายถงึ ผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้เป็นผูท้ีเ่ป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การด าเนินการ หรอืการตดัสนิใจของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจงึสมควรดูแลผู้มสี่วนได้เสยีตามสทิธทิี่มตีาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีนัน้สามารถตรวจสอบดูว่าแต่ละกิจการนัน้มกีาร

ปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีมากน้อยเพยีงใด ได้จากแบบฟอร์ม 56-1 ซึ่งการปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีนัน้

สามารถพจิารณาผู้มสี่วนได้เสยีได้ดงัน้ี ผู้ถอืหุ้น พนักงาน ผู้จดัจ าหน่ายปจัจยัการผลติ ลูกค้า เจ้าหนี้ 

สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมายถงึ สถานที่ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของประเทศไทยใน

การแลกเปลี่ยนหลกัทรพัย ์ระหว่างนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนแต่ละคนจะไม่สามารถซื้อขายหุ้นผ่านตลาด

หลกัทรพัยไ์ดโ้ดยตรง นกัลงทุนตอ้งมนีายหน้าคา้หลกัทรพัยเ์ป็นตวักลางจงึจะท าใหซ้ือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้
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บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและผลการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วน

ไดเ้สยีของกจิการทีเ่สนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนี้ 

ผูศ้กึษาไดร้วบรวบ แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

1) แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก 

2) แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายผลของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี 

3) วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้อธิบายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท่ี์เสนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้อธิบายอัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก เสนอแนวคดิทีส่ าคญั 3 แนวคดิทีแ่ตกต่างกนัดงัต่อไปนี้ 

1. สมมติฐานความแตกต่างของความคิด (Divergence of Opinion Hypothesis) 

สมมติฐานนี้ถูกน าเสนอโดย Miller (1977) ว่านักลงทุนมคีวามคาดหวงัและมุมมองในการ

ประเมนิมลูค่าต่อหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกแตกต่างกนัมาก ซึง่ความแตกต่างนี้มทีัง้

นักลงทุนที่มมีุมมองต่อหลกัทรพัย์นัน้ในแง่ลบ และนักลงทุนที่มมีุมมองต่อหลกัทรพัย์นัน้ในแง่บวก 

ส าหรบันกัลงทุนทีม่มีุมมองเป็นลบต่อหลกัทรพัยน์ัน้จะตดัสนิใจไมล่งทุนในหลกัทรพัยเ์นื่องจากตลาดของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ไมส่ามารถยมืหลกัทรพัยม์าขายก่อนแล้วซือ้เพื่อช าระ

คนื (Short Selling) ในภายหลงัในได ้ส่วนนกัลงทุนทีม่มีมุมองเป็นบวกต่อหลกัทรพัยน์ัน้จะประเมนิมลูค่า

ของหลกัทรพัย์สูงเกนิความเป็นจรงิ ท าให้ราคาของหลกัทรพัย์มคีวามผนัผวนและเพิม่สูงเกนิมูลค่าที่

แท้จรงิในช่วงแรกของการที่เสนอขายต่อสาธารณะ ซึ่งเมื่อเกิดมุมมองความคดิในการประเมนิมูลค่าที่

แตกต่างมากเท่าไหร่ยิง่ท าใหเ้กดิการซือ้-ขายหลกัทรพัยเ์กนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิมากตามไปดว้ยและเมื่อเวลา

ผ่านไปในระยะยาว ความคาดหวงัและมมุมองต่อหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้
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แตกต่างกนัน้อยลง จงึส่งผลท าใหร้าคาของหลกัทรพัยน์ัน้จงึกลบัเขา้สู่มลูค่าทีแ่ทจ้รงิทีค่วรจะเป็น จงึท า

ใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ต ่าลงกว่าทีค่วรจะเป็น 

Krigman, Shaw and Womack (1999) และ Houge et al. (2001) ไดศ้กึษาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกซึ่งมกีารซื้อ ณ เวลาเปิดท าการของตลาดหลกัทรพัย ์และขายหลกัทรพัย์

เพื่อท าก าไรระหว่างวนัในภายหลงั บ่งบอกถงึความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างในการประเมนิมลูค่า ซึง่พบว่าการ

ซือ้-ขายในรปูแบบดงักล่าวหากมสีดัส่วนทีม่ากจะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น

อยา่งมนียัส าคญั 

แต่การทีจ่ะวดัความคดิในกระประเมนิมลูค่าทีแ่ตกต่าง (Divergence of Opinion) นัน้เป็นการ

ยากที่จะวดัออกมาเป็นเชิงปรมิาณ Bamber (1987) และ Bamber, Barron and Stober (1997,1999) 

เสนอว่าปรมิาณการซือ้ขายทีผ่ดิปกตใินช่วงทีบ่รษิทัประกาศงบการเงนิสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัแทนของ

ความคดิในการประเมนิมูลค่าที่แตกต่าง Benston and Hagerman (1974), Branch and Freed (1977) 

และ Petersen and Fialkowski (1994) พบว่าปรมิาณซื้อขายที่ผดิปกตนิัน้สามารถน ามาใช้เป็นตวัแทน

ของสภาพคล่องในการซือ้ขายไดเ้ช่นกนั Bagehot (1971) พบว่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซือ้และราคา

เสนอขาย (Bid-Ask Spread) สามารถน ามาเป็นตัวแทนของความไม่สมมาตรของข้อมูลได้ อีกทัง้ 

Handa, Schwarz and Tiwari (2003) น ามาใช้เป็นตวัแทนของความคดิในการประเมนิมูลค่าที่แตกต่าง 

Brown et al. (1985), McNichols and O’Brien (1997), Lin and McNichols (1998) และ Dechow et al. 

(2000) พบว่าการกระจายของราคาจากการพยากรณ์ของนักวเิคราะหส์ามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแทนของ

ของความคดิในการประเมนิมูลค่าที่แตกต่างได้เช่นกนัแต่ Gao , Mao and Zhong (2006) แนะน าว่า

ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์น่าจะเป็นตัวแทนความคิดในการประเมินมูลค่าที่แตกต่างที่

สมเหตุสมผลมากกว่า 

2. สมมติฐานการสร้างความประทบัใจ (The Impresario Hypothesis) 

ได้ร ับการเสนอโดย Shiller (1990) อธิบายโดยเปรียบเทียบกับ ผู้จ ัดการงานแสดง 

(Impresario) ผูซ้ึง่มหีน้าทีด่แูลนกัดนตรแีละนกัแสดงทราบว่าหากทีน่ัง่ในสถานทีจ่ดัการแสดงมทีีว่่างมาก

จะท าใหผู้ช้มตคีวามว่าการแสดงนัน้เป็นการแสดงทีแ่ย ่ในทางกลบักนัหากทีน่ัง่ในสถานทีจ่ดัการแสดงนัน้

อดัแน่นไปด้วยผู้คนจะท าให้ผู้ชมตีความว่าเป็นการแสดงที่ด ีดงันัน้ผู้จดัการงานแสดงจงึสร้างอุปสงค์

ส่วนเกนิโดยการจดัฉากใหม้ผีูค้นมาต่อแถวรอซือ้ตัว๋เพื่อเขา้ชมการแสดง เพื่อจะไดจ้ าหน่ายตัว๋ในราคาที่

แพงขึน้ เช่นเดยีวกบัหลกัทรพัยท์ีม่กีารเสนอขายต่อสาธารณะครัง้แรก การสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นัก
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ลงทุน เช่น การตัง้ราคาต ่าหลกัทรพัยใ์ห้ต ่ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นนัน้ การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสียที่ด ี

ฯลฯ จะท าใหเ้กดิอุปสงคส์่วนเกนิใหแ้ก่นักลงทุนท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะสัน้ของนักลงทุนมคี่าสูงมาก 

ซึ่งในระยะยาวแล้วจะท าให้อตัราผลตอบแทนนัน้ต ่าลง ซึ่ง Ibbotson (1975), Paudyal, Saadouni and 

Briston (1998) พบว่าอตัราผลตอบแทนในวนัแรกที่ท าการเสนอขายนัน้มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาว กล่าวคอืยิง่อตัราผลตอบแทนในวนัแรกทีท่ าการเสนอขายนัน้

สูงมาก ก็จะท าให้อัตราผลตอบแทนในระยะยาวต ่ามากเช่นกัน แต่อัตราผลตอบแทนในวนัแรกอาจ

นอกจากจะเป็นตัวแทนของการสร้างความประทบัใจแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นตัวแทนของความคิดที่

แตกต่างไดอ้กีดว้ยจงึถอืว่าเป็นตวัแทนของการสรา้งความประทบัใจทีย่งัไม่เหมาะสมนัก แต่ Beatty and 

Ritter (1985) ใชผู้จ้ดัจ าหน่าย (Underwriter) ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นตวัแทนของการสรา้งความประทบัใจ โดย

ความมชีื่อเสยีงของ Underwriter วดัจากสดัส่วนของมูลค่าทางการตลาดของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกที่ Underwriter รายนัน้เป็นผู้จดัจ าหน่าย และพบหลกัฐานว่าผู้จดัจ าหน่ายที่มี

ชื่อเสยีงน้อยจะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวต ่าลง 

3. สมมติฐานการฉวยโอกาส (The Window of Opportunity Hypothesis) 

สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ที่เสนอขายครัง้แรกต่อ

สาธารณะนี้ถูกกล่าวโดย Ritter (1991), Loughran and Ritter (1995) ว่าในช่วงเวลาที่ตลาดซื้อ-ขาย

หลกัทรพัยเ์ป็นช่วงทีต่ลาดหลกัทรพัยม์คีวามรอ้นแรง เป็นช่วงทีต่ลาดหลกัทรัพยม์อีตัราผลตอบแทนสูง 

หากน าหลกัทรพัยเ์สนอขายต่อสาธารณะในช่วงนี้จะท าใหเ้กดิอุปสงคต์อ้งการซือ้หลกัทรพัย ์และจะท าให้

ราคาของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ถูกประเมนิมูลค่าเอาไว้สูง  แมก้ระทัง่กบั

บรษิทัทีเ่พิง่ก่อตัง้ซึง่ยงัไม่มแีนวโน้มการเตบิโตอยา่งมนีัยส าคญั ซึง่ท าใหไ้ดร้บัเงนิระดมทุนจากนกัลงทุน

ในราคาที่สูงเกินจรงิ อย่างไรก็ตามเมื่อการซื้อ-ขายปรบัตวัผ่านไปในระยะเวลานานจะท าให้ราคาของ

หลกัทรพัยก์ลบัเขา้สู่มลูค่าทีแ่ทจ้รงิ จงึท าใหน้กัลงทุนไดอ้ตัราผลตอบแทนในระยะยาวทีต่ ่าลง อกีทัง้ยงัมี

การทดสอบหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกซึ่งเสนอขายในช่วงที่สามารถฉวยโอกาส  

(Window of Opportunity) ไดน้ี้ ซึง่จะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ต ่าลง 

โดย Jung, Kim and Stulz; Kang, Kim and Stulz (1997) ใช้อัตราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อ

มูลค่าทางบญัชขีองกิจการ (P/BV) เป็นตวัแทนของช่วงที่สามารถฉวยโอกาส จากนัน้ Pagano et al. 

(1998) เสนอว่าควรใช้อตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืของดชันี

ตลาดหลกัทรพัยจ์ะใหผ้ลการศกึษาทีส่อดคลอ้งกว่า 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้อธิบายผลของการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ทฤษฎีผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders Theory) 

ในขัน้ต้นนั ้นทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย มักจะกล่าวถึงในเชิงของจริยธรรม และการมีส่วน

รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ขององคก์ร ต่อมา Freeman (1984) ไดจ้ ากดัความค าว่า “ผูม้สี่วนไดเ้สยี” ว่า

คอืบุคคลหรอืกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการด าเนินตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร และสนับสนุนว่าองคก์ร

ต้องปฏิบตัิต่อบุคคลที่มอีิทธิพลต่อผลลพัธ์ที่องค์กรได้กระท า ซึ่งผู้มสี่วนได้เสียนัน้ประกอบไปด้วย 

พนักงาน ลูกค้า สิง่แวดล้อม คู่ค้า ผู้ถอืหุ้น ชุมชน และเจา้หนี้ สอดคล้องกบั Post et al. (2002) ซึ่งให้

ความหมายของผูม้สี่วนไดเ้สยีว่า เป็นบุคคลหรอืกลุ่มทีม่ผีลกระทบจากการตดัสนิใจ การด าเนินการจาก

นโยบาย และการปฏบิตัิขององค์กร ดงันัน้องค์กรจงึควรสนับสนุนต่อการปฏบิตัิที่ดต่ีอผู้มสี่วนได้เสีย

ทัง้หลาย เพราะองคก์รจะถูกคาดหวงัความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี  

ตารางท่ี 2-1 ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย 

กลุ่มผูม้สี่วน

ไดเ้สยี 
ความคาดหวงั 

พนกังาน 
ไดร้บัผลตอบแทน ค่าจา้งทีเ่ป็นธรรม ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน สภาพแวดลอ้ม

การท างานทีด่ ีโอกาสไดร้บัการฝึกอบรมและความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

ลกูคา้ 
ตอ้งการไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ บรกิารทีด่ ีความปลอดภยัในการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 

คุม้ค่ากบัเงนิทีต่อ้งจ่ายส าหรบัค่าสนิคา้หรอืบรกิาร 

สิง่แวดลอ้ม 
ไมต่อ้งการใหบ้รษิทัสรา้งมลภาวะ มกีารใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีเ่หมาะสม ช่วยรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

คู่คา้ 
ไดร้บัการปฏบิตัติามขอ้ตกลง เช่น การช าระค่าสนิคา้เตม็จ านวนและตรงเวลา และมี

ความสมัพนัธท์างการคา้ทีส่ม ่าเสมอและยาวนาน 

ผูถ้อืหุน้ ไดร้บัผลตอบแทนทีพ่งึพอใจจากเงนิปนัผลและการเพิม่ขึน้ของราคาหุน้สามญั 

ชุมชน 

ตอ้งการใหก้จิการมคีวามเจรญิเตบิโต มคีวามมัน่คงสามารถเป็นทีพ่ึง่และท า

ประโยชน์ใหชุ้มชนทีบ่รษิทัประกอบธุรกิจอยู ่เช่น การจา้งงาน การบรจิาคเพื่อ

การศกึษาของทอ้งถิน่เมือ่มกี าไร 

เจา้หนี้ 
ไดร้บัการช าระหน้ีตามขอ้ตกลงโดยประสงคใ์หก้จิการมสีภาพคล่อง มคีวามมัน่คง 

ยัง่ยนื สามารถสรา้งกระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอและรกัษามลูค่าของหลกัประกนั 
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 จากตารางที ่2-1 ซึง่แสดงความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เหน็ไดว้่าผูม้สี่วนไดเ้สยีต่าง

กลุ่มมคีวามขดัแยง้ในเรื่องความคาดหวงัหรอืผลประโยชน์ระหว่างกนัโดยเฉพาะผู้ถอืหุ้นกบัผู้มสี่วนได้

เสยีอื่นๆ ทีเ่หลอื กล่าวคอื ยิง่ผูถ้อืหุน้ต้องสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มอื่นๆ มากเท่าไหร่ 

ก าไรของกจิการจะยิง่ลดลง ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้จงึน้อยลงตามไปกจิการทีป่ระกอบธุรกจิอยูใ่นสงัคม

ขนาดใหญ่จงึมแีรงกดดนัจากความคาดหวงัของสงัคมและผู้มสี่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่ส่งผลกระทบต่อ

เป้าหมายทางการเงินของกิจการ และอาจรวมถึงเป้าหมายที่มิใช่การเงิน และส่งผลในทางลบต่อ

ผลประโยชน์ที่จะเหลอืตกแก่เจ้าของผู้ถอืหุ้น อย่างไรก็ตาม ทุกๆ กจิการที่ต้องการหาผลตอบแทนได้

ยาวนานโดยตอ้งรกัษาชื่อเสยีงและภาพพจน์ดว้ย จ าเป็นตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่ม

อื่นๆ ดว้ย มใิช่ค านึงถงึแต่เพยีงผูถ้อืหุน้ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ มบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของกจิการและกลไกการท างาน

ของระบบงานต่างๆ ภายในกจิการ ดงันัน้ บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีจงึมคีวามส าคญัต่อการด าเนินงาน

ของกจิการซึง่บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถอธบิายไดด้งันี้ 

พนักงาน 

พนักงานมีพันธะผูกพันกับบริษัทตามสัญญาการจ้างงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแรงงานกับ

ค่าตอบแทนหรอืค่าจา้ง พนักงานมหีน้าทีท่ างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเรจ็ ต้องรกัษาความลบั 

ซื่อสตัยส์ุจรติ อุทศิเวลาและมคีวามมุง่มัน่ต่อความส าเรจ็ของงานตามเป้าหมาย พนกังานทีม่ตี าแหน่งงาน

ยิง่สงูจะมขีอ้ผกูพนัและความรบัผดิชอบมากขึน้ ท าใหค้่าตอบแทนตอ้งไดร้รบัสงูขึน้ตามไป 

พนักงานมกีฎหมายแรงงานปกป้องคุ้มครองสทิธไิม่ให้ถูกนายจ้างเอาเปรยีบพนักงานเป็น

ทรพัยากรที่ส าคญัของกจิการ ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิขึน้อยู่กบัความสามารถและความ

มุ่งมัน่ของพนักงาน พนักงานมสี่นวส าคญัท าให้ธุรกิจเจรญิเติบโต ก้าวหน้า ดงันัน้ การที่บรษิทัลงุทน

พฒันาความรู ้ความสามารถ สรา้งประสบการณ์ใหแ้ก่พนักงานจงึเป็นหน้าทีข่องบรษิทัทีค่วรด าเนินการ 

คณะกรรมการบรษิทัจงึต้องค านึงถงึสทิธปิระโยชน์ สวสัดภิาพและความคาดหวงัของพนักงาน ยิง่บรษิทั

สามารถสนองตอบความคาดหวงัไดม้ากเท่าไหร ่ความมุง่มัน่ของพนกังานต่อความส าเรจ็ของบรษิทัย่อม

ตอ้งมมีากขึน้เท่านัน้ 

ลกูค้า 

ลูกคา้ถอืเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีที่มคีวามส าคญัทีสุ่ดของธุรกจิ ไม่มธีุรกจิใดอยู่รอดไดถ้้าลูกค้าไม่

ซื้อสนิค้าของบรษิัทนัน้ แม้บรษิัทต่างๆ จะใช้กิจกรรมทางการตลาดสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้า และ
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ต้องการท าให้ลูกคา้มคีวามภกัดต่ีอผลติภณัฑข์องตน แต่ลูกค้าจะไม่ตดัสนิใจซื้อหากผลติภณัฑน์ัน้ไม่มี

คุณภาพ ไมไ่ดม้าตรฐาน ราคาไมส่มเหตุสมผลกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการบรโิภคแลว้ท าใหล้กูคา้รูส้กึว่า

ตนถูกเอาเปรยีบจากบรษิทั 

นอกจากความคาดหวงัต่างๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ลูกคา้ยงัต้องการความมัน่ใจว่าบรษิทัจะ

เสนอขายสนิคา้และบรกิารดว้ยความรบัผดิชอบ มคีวามมัน่ใจว่าจะซือ้สนิคา้บรโิภคต่อไปไดอ้กีในอนาคต 

แต่ผูผ้ลติและผูข้ายสนิคา้บางรายอาจมุง่หวงัแต่การท าก าไรเป็นหลกั กจิการยงัอาจมกีารเอารดัเอาเปรยีบ

ผูบ้รโิภค รวมทัง้ผลติสนิค้าไม่ไดม้าตรฐาน โฆษณาชวนเชื่อทีห่ลอกลวง มกีารเปิดเผยรายละเอยีดหรอื

สรรพคุณของสนิค้าชดัเจนและไม่ครบถ้วน ไม่มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกค้า ในยุคมกีระแสกระตุ้น และ

ปลูกฝงัใหล้กูคา้และผูบ้รโิภคตระหนักถงึพฤตกิรรมของบรษิทัผูข้ายสนิคา้ในเรื่องเกีย่วกบัความรบัผชิอบ

ต่อผูบ้รโิภค สงัคม สภาพแวดลอ้มและจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ 

นอกจากลูกค้าจะได้ร ับความคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วประเทศยังมี

หน่วยงานอื่นๆ ทีค่วบคุมเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบักระบวนการผลติและคุณภาพและความปลอดภยัของตวั

สนิค้า เช่น หน่วยงานควบคุมเรื่องอาหารและยา เรื่องสิง่แวดล้อม เป็นต้น ดงันัน้ลูกค้าหรอืผู้บรโิภคมี

บทบาทส าคญัยิง่ต่อความอยู่รอดของธุรกจิ บรษิทัผูผ้ลติและขายสนิคา้จงึตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อลูกค้า 

มจีรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ หากบรษิทัต้องการใหธุ้รกจิมคีวามก้าวหน้าและยัง่ยนื มฉิะนัน้บรษิัทจะ

มคีวามเสี่ยงอย่างยิง่ในเรื่องการท าผดิกฎหมาย เสยีภาพพจน์ ขายสคิ้าไม่ได้ และต้องเลกิกจิการไปใน

ทีสุ่ด 

ส่ิงแวดล้อม 

การท าลายสิง่แวดล้อมหรอืสรา้งมลภาวะของธุรกจิไม่เพยีงแต่มผีลกระทบต่อชุมชนท้องถิน่

เท่านัน้ ยงัมผีลกระทบในวงกวา้งถงึพืน้ทีอ่ื่นๆ และอาจมผีลถงึสงัคมโลกดว้ย กลุ่มสิง่แวดลอ้มจงึคาดหวงั

ให้บรษิัทประกอบธุรกิจโดยให้ความส าคญัต่อสิ่งแวดล้อมและต้องช่วยกันป้องกันรกัษา รวมถึงการ

ส่งเสรมิสนบัสนุนธรรมชาต ิและการเจรญิเตบิโตของธรรมชาต ิ

ปจัจุบนั กลุ่มสิง่แวดล้อมมอีทิธพิลมากต่อบรษิัทที่ผลติสนิค้าและบรกิารกระแสเรยีกร้องให้

ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ได้ร ับการยอมรับ

กว้างขวางขึน้ และแพร่ขยายออกไปแล้วทัว่โลก ความรบัผดิชอบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงึไม่ใช่

เรื่องควรปฏบิตัหิรอืพงึปฏบิตัเิช่นในอดตีแต่พฒันาไปสู่เรื่องที่ต้องปฏบิตั ิ โดยเฉพาะกบับรษิทัที่ตดิต่อ

คา้ขายกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่กบัประเดน็ CSR 
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คู่ค้า 

คู่คา้ หมายถงึ ผูจ้ดัหาวตัถุดบิใหบ้รษิทัผูผ้ลติสนิคา้ หรอืเป็นผูจ้ าหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัเพื่อให้

บรษิทัน าไปจ าหน่ายอกีต่อหนึ่ง ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลติสนิค้าเพื่อจ าหน่ายเองหรอืเป็นบรษิัทซึ่งซื้อ

สนิค้ามาจ าหน่าย หากคู่ค้าไม่คบค้าด้วย กิจการนัน้คงประกอบธุรกิจต่อไปไม่ได้ คู่ค้ามผีลประโยชน์

เกีย่วขอ้งกบัรษิทัผูผ้ลติหรอืผูข้ายสนิคา้อยูอ่ย่างน้อยสองประการ ประการแรก คู่คา้เป็นผูจ้ดัหาสนิคา้และ

บรกิารใหบ้รษิทัและคาดหวงัว่าจะไดร้บัช าระค่าซือ้สนิคา้ตามเงื่อนไขขอ้ตกลงทีม่กีบัรษิทั ประการทีส่อง 

คู่คา้สนใจและคาดหวงัจะมคีวามสมัพนัธค์า้ขายกบับรษิทัอยา่งราบรื่นและยาวนาน 

แม้ไม่มีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองคู่ค้าโดยตรงเหมือนกับที่คุ้มครองผู้บริโภค แต่เงื่อนไข

ขอ้ตกลงในการซือ้ขายมผีลผูกพนัทางกฎหมาย หากบรษิทัผูซ้ือ้ท าผดิเงื่อนไขไม่ช าระหนี้ค่าซือ้สนิค้า คู่

คา้ซึง่เป็นเจา้หน้ีการค้าสามารถฟ้องรอ้งบงัคบัคดไีด ้เจา้หน้ีการคา้จงึเป็นผู้มสี่วนไดเ้สยีอกีกลุ่มหน่ึงที่มี

บทบาทต่อความอยูร่อดของธุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัจะตอ้งใหค้วามส าคญัและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดไีว้ 

ผูถ้ือหุ้น 

เมือ่กจิการจะระดมเงนิทุนจากการขายหุน้สามญั ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ถอืว่ามคีวามส าคญั

เป็นล าดบัแรก ทุกๆ ประเทศมกีฎหมายดแูลและปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น สทิธใินการ

เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น เพื่อลงมตอินุมตัเิรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในอ านาจ สทิธใินการ

ไดร้บัเงนิปนัผล ข่าวสารขอ้มลู เป็นต้น และผูถ้อืหุน้ต้องได้รบัการปฏบิตัเิท่าเทยีมกนัในบรรดาผู้ถอืหุ้น

ทุกรายและทุกกลุ่ม แต่กฎหมายทีคุ่ม้ครองผูม้สี่วนไดเ้สยีในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกนั บางประเทศให้

ความคุม้ครองเจา้หนี้มาก บางประเทศคุม้ครองแรงงานมาก อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ยงัมบีทบาทหน้าที่ที่

จะตอ้งรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มอื่น ผ่านการก ากบัดแูลของคณะกรรมการของบรษิทั 

โดยทัว่ไป ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมหาชนต่างๆ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ซึง่

มกัอา้งองิถงึเป็นการทัว่ไปว่าเป็นเจา้ของกจิการ นกัลงทุนสถาบนั และผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนัก

ลงทุนรายยอ่ย ในอดตีโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมหาชนมนีกัลงทุนสถาบนัน้อย แต่ปจัจบุนัสดัส่วนนัก

ลงทุนสถาบนัเพิม่สูงขึน้มาก โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนที่มขีนาดใหญ่ และสดัส่วนนักลงทุนสถาบนัมี

แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในอนาคต นกัลงทุนสถาบนั ไดแ้ก่ กองทุนต่างๆ ทีบ่รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ บรษิทัประกนัชวีติ เป็นตน้ ในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรป

และอเมรกิาร นักลงทุนสถาบนัรวมกันแล้วนับเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนมากที่สุด นักลงทุนสถาบนัจงึมี

บทบาทมากต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการโดยเฉพาะในเรือ่งการก ากบัดแูล 
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ปจัจุบนันักลงทุนสถาบนัที่ลงทุนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทย จงึมกีาร

ก าหนดนโยบายภายในเพื่อใชว้ดัระดบัการก ากบัดูแลกจิการของกจิการที่จะเขา้ไปลงทุนและที่ไปลงทุน

แลว้ ตลอดจนมหีลกัการ หลกัเกณฑ ์หรอืแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการผลกัดนัใหบ้รษิทัมหาชนต่างๆ ทัง้ที่

ไปลงทุนแลว้และยงัไม่ลงทุนใหม้กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่นับวนักลุ่มผูล้งทุนสถาบนันี้จะมอีธบิพลมา

กขึน้ในการสรา้งกลไกผลกัดนัใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนหมูบ่รษิทัมหาชน 

ชุมชน 

ชุมชนมสี่วนไดเ้สยีหลายด้านกบับรษิทัที่เขา้ไปประกอบกจิการในพื้นที ่เพราะบรษิทัท าให้มี

การจ้างงานในชุมชน ท าให้สมาชกิของชุมชนมชีวีติความเป็นอยู่ดขี ึ้น ท าให้เศรษฐกิจในท้องถิน่ดขีึน้ 

ประชาชนในชุมชนจงึคาดหวงัให้กิจการที่เข้าไปประกอบธุรกิจในพื้นที่แต่กิจการยงัต้องแสดงความ

รบัผดิชอบ ค านึงถงึสิง่แวดลอ้มและการใช้ทรพัยากร รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย 

รกัษาสทิธแิละค านึงถงึคุณค่า ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของคนในชุมชน สนับสนุนและ

สง่เสรมิใหท้อ้งถิน่มคีวามเจรญิทางเศรษฐกจิ สุขภาพ พลานามยั และการพฒันาของคนในชุมชน 

ชุมชนตอ้งการใหบ้รษิทัทีเ่ขา้ไปประกอบธุรกจิมคีวามเจรญิเตบิโตและมัน่คงยัง่ยนื เพื่อจะไดม้ี

ความสามารถจ้างงานได้ตลอดไป เพราะหากบรษิัทมปีญัหา ความเป็นอยู่ของประชาชนย่อมต้องถูก

กระทบ นอกจากนัน้ กลบักันหากบรษิัทมุ่งแต่แสวงหาก าไรโดยไม่ค านึงถึงชุมชน เช่น การท าลาย

สิง่แวดล้อม การกดขีเ่อารดัเอาเปรยีบแรงงาน ชุมชนย่อมเกดิความไม่พอใจ ท าให้บรษิทัอาจได้รบัการ

ต่อต้านจนไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ดงันัน้เพื่อความมัน่คงยัง่ยนืของธุรกิจ บรษิัทจงึต้ องให้

ความส าคญัและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน 

เจ้าหน้ี 

เจา้หนี้ คอืผูจ้ดัหาเงนิทุนใหก้บัธุรกจิในรปูหนี้สนิของกจิการ กจิการเกอืบทุกกจิการต้องกูเ้งนิ

จากธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืแมจ้ากส่วนบุคคลเพื่อมาด าเนินงาน เงนิทุนคอืปจัจยัส าคญัทีสุ่ดปจัจยั

หนึ่งของการประกอบธุรกจิ ถ้าธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิไม่อนุมตัเิงนิกู้แก่บรษิทัใด บรษิทัย่อมโีอกาส

อยู่รอดไดย้ากเพราะขาดเงนิทุนและขาดสภาพคล่อง ดงันัน้ หากบรษิทัหรอืธุรกจิใดๆ ต้องการมเีงนิทุน

ใช้ประกอบธุรกจิ ใช้ขยายธุรกจิให้มกีารเจรญิเตบิโต และด าเนินธุรกจิอย่างมัน่คงยัง่ยนื บรษิทันัน้ต้อง

รกัษาความสมัพนัธก์บัเจา้หนี้เป็นอย่างด ีโดยปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิ ซึง่เป็นความ

คาดหวงัหลกัของผู้ให้กู้อย่างเคร่งครดั อีกทัง้บรษิัทต้องสร้างความเชื่อมัน่ว่ามคีวามสามารถช าระหนี้
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เงนิกู้ได ้และยงัต้องสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่เจา้หนี้ เงนิกู้ว่าบรษิทัจะมคีวามมัน่คงในฐานะการเงนิต่อไปใน

อนาคตดว้ย 

นอกจากเจ้าหนี้เงนิกู้จะต้องการความมัน่ใจเรื่องการช าระหนี้ตามข้อตกลงแล้ว เจ้าหนี้ยงั

ตอ้งการขอ้มลูเอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาความสามารถของบรษิทัในการช าระคนืเงนิกู ้เช่น ขอ้มลู

ทัว่ไปเกี่ยวกบับรษิทั งบการเงนิ แผนธุรกจิ หลกัประกนั เป็นต้น ขอ้มลูต่างๆ ทีบ่รษิทัใหแ้ก่เจา้หนี้เงนิกู้

ตอ้งเป็นจรงิ ไมบ่ดิเบอืน งบการเงนิตอ้งมมีาตรฐาน มคีุณภาพ โปรง่ใส 

ในอดตี ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิมกัให้ความส าคญัและให้น ้าหนักกบัความซื่อสตัยส์ุจรติ

จองผู้กู้มากที่สุด โดยพจิารณาปจัจยัอื่นๆ ที่เป็นตวัก าหนดความสามารถช าระหนี้เป็นล าดบัรอง ทัง้นี้

เพราะผูใ้หกู้ถ้อืว่าหากบรษิทัมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ บรษิทัผูกู้ย้อ่มมคีวามเตม็ใจรบัผดิชอบการช าระหนี้ แต่

ปจัจุบนัผูใ้หกู้้จะพจิารณาความซื่อสตัยป์ระกอบกบัคุณลกัษณะอื่นของผู้ขอกู้ดว้ย โดยผูใ้หกู้้จะพจิารณา

บรษิทัว่ามกีารก ากบัดูแลกจิการดพีอหรอืเป็นคุณสมบตัทิีด่อีกีขอ้หนึ่งประกอบดว้ย เพราะการก ากบัดูแล

กิจการที่ดีซึ่งครอบคลุมทัง้ความซื่อสตัย์สุจรติ มคีุณธรรม ระมดัระวงัรอบคอบ เปิดเผยข้อมมูลดี มี

มาตรฐานโปร่งใส ใหค้วามส าคญัและค านึงถงึผูส้่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย จงึเป็นคุณสมบตัขิองผูกู้้ทีเ่จา้หนี้เงนิกู้

ปรารถนา ปจัจุบันสถาบันการเงินที่ให้ความส าคญักับเรื่องการก ากับดูแลกิจการเพื่อประกอบการ

พจิารณาสนิเชื่อจงึมมีากขึน้ จนเกดิเป็นแนวโน้ม และธนาคารบางแห่งไดเ้ริม่โครงการใหค้วามรูเ้รื่องการ

ก ากบัดแูลกจิการแก่ลกูคา้เงนิกูแ้ละลกูคา้เป้าหมายทีจ่ะใหกู้แ้ลว้ 

อาจกล่าวไดว้่าทฤษฎผีูม้สี่วนไดส้่วนเสยีประกอบดว้ยวตัถุประสงคส์ามส่วนหลกัๆ คอื 1) การ

สรา้งสรรคค์ุณค่ารว่มกนัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 2) การลดปญัหาดา้นการสื่อสารและ 3) ผูบ้รหิารทีเ่หมาะ

ส าหรบัการบรหิารเพื่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Du, Bhattacharya and Sen, 2010) จากวตัถุประสงค์ของ

ทฤษฎผีูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อลดปญัหาการสื่อสารนัน้ ยงัเป็นการลดปญัหาความไม่สมมาตรของขอ้มลู (Cui, 

Jo and Na, 2012)    

การลงทุนในผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอืการทีก่จิการยอมสูญเสยีทรพัยากรเพื่อใหก้จิการมกีารปฏบิตัิ

ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีด่นีัน้เปรยีบเสมอืนการลงทุนในสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน (เช่น ความมชีื่อเสยีงขององคก์ร

และต้นทุนของทรพัยากรบุคคล) Zingales (2000); Jensen (2001) ไดเ้พิม่เตมิทฤษฎผีูม้สี่วนไดเ้สยีโดย

เชื่อมโยงกบัการเพิม่มลูค่าสูงสุดใหแ้ก่องคก์ร เช่น ลูกคา้ต้องการสินคา้คุณภาพดแีต่ ราคาถูก บรกิารดี, 

พนักงานต้องการค่าตอบแทนสงู เงื่อนไขการท างานทีด่ ีมสีทิธปิระโยชน์มาก , เจา้หนี้ต้องการความเสีย่ง

ต ่าแต่ผลตอบแทนสูง, สงัคมและชุมชนต้องการใหอ้งคก์รทีใ่ช้จ่ายด้านการรบัผดิชอบต่อสงัคมมากๆ จะ



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

17 
 

ท าใหเ้กดิสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชนมากๆ ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นระหว่างอุปสงคข์องผูม้สี่วน

ไดเ้สยีต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รในระยะยาว ซึง่การลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้จะมผีลท า

ใหม้ลูค่าของกจิการในระยะยาวมมีลูค่าเพิม่มากขึน้ 

2. ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 

Jensen and Meckling (1976) ทฤษฎตีวัแทนนัน้อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มสองกลุ่ม 

โดยกลุ่มแรกนัน้คอืตวัการ (Principal) ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุนซึง่มสีถานะเป็นเจา้ของกจิการ มอบ

อ านาจในการจดัการบรหิารให้แก่ฝ่ายที่สองซึง่เรยีกว่าตวัแทน (Agent) ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิารท า

หน้าทีบ่รหิารจดัการองคก์รแทน ซึง่การแบ่งแยกความเป็นเจา้ของและการบรหิารกจิการออกนี้จงึท าให้

เกดิปญัหาตวัแทน (Agency Problem) 

จากการศึกษาจ านวนมากกล่าวว่าการปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีนัน้จะท าให้ผู้บรหิารได้รบั

ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรห์รอืสงัคม ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นทุนของผู้ถอืหุ้น เนื่องจากการ

ลงทุนในการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีที่ดนีัน้ถอืเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ เช่น หากผู้บรหิารท าธุรกรรม

ทางการค้ากบับุคคลที่มคีวามสมัพนัธก์บัตนเองอาจะท าให้ผู้บรหิารไดร้บัผลประโยชน์ส่วนตวั  (Jensen 

and Meckling, 1976) การเพิม่การจดัการด้านแรงงานให้เป็นที่พอใจแก่พนักงาน ถอืเป็นรายจ่ายที่จะ

ป้องกนัการเขา้ซื้อกจิการ (เพื่อความปลอดภยัของต าแหน่งของผู้จดัการ เน่ืองจากหากเกดิการเข้าซื้อ

กจิการอาจท าให้ต าแหน่งหน้าที่ไม่มัน่คง) (Pagano and Volpin,  2005) การควบคุมด้านสิง่แวดล้อมที่

เขม้งวดมผีลกระทบต่อการผลติของกิจการ (Gray and Shadbegian, 1993)  ซึ่งจากการศกึษาจ านวน

มากพบว่าการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียนัน้จะท าให้ผู้บริหารได้รบัผลประโยชน์ทางสังคมซึ่งถือเป็น

ค่าใช้จ่ายและเป็นต้นทุนที่เกนิความจ าเป็นของผู้ถอืหุ้นจงึมผีลกระทบในเชงิลบต่อมูลค่าของกิจการใน

ระยะยาว  

 

2.3 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1. การศึกษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท่ี์ถกูเสนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรก 

การศกึษาเกี่ยวกบัหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกในระดบันานาชาตนิัน้จะ

พบเหตุการณ์ทีผ่ดิปกตซิึง่ประกอบไปดว้ย  
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1) การตัง้ราคาเสนอขายที่ต ่ากว่ามูลค่าที่หลกัทรพัย์นัน้ควรจะเป็น (Underprice) จงึท าให้

อตัราผลตอบแทนในระยะสัน้ของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้สงูมาก  

2) การเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้มกัจะเกดิขึน้ตอนทีด่ชันีของตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่

ในช่วงขาขึน้  

3) อตัราผลตอบแทนในระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกจะต ่า

กว่าทีค่วรจะเป็น (Ritter, 1998) 

ในประเทศอเมรกิาซึง่เป็นตลาดหลกัทรพัยท์ีพ่ฒันาแลว้ Ritter (1991), Loughran and Ritter 

(1999), Ritter and Welch (2002) และ Brau et al. (2012) พบว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตมิี

ค่าเป็นลบ ซึง่หมายความว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่ถูกเสนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกนัน้ต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น  

การศึกษาจากตลาดหลกัทรพัย์ที่พฒันาแล้วในประเทศอื่นๆ Levis (1993), Brown (1999) 

และ Gregory et at. (2009) เป็นการศกึษาโดยใชข้อ้มลูจากประเทศองักฤษ Ljungqvist (1997), Stehle 

and Ehrhadt (1999) และ Thies (2002) ใช้ขอ้มูลจากประเทศเยอรมนันี Aussenegg (1997) ใช้ขอ้มูล

จากประเทศออสเตรยีจ านวน 51 หลกัทรพัยพ์บว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตใินระยะเวลา 3 ปี

วดัด้วยวธิ ีBHAR มคี่า -56.91% Alvarez and González (2001) ใช้ขอ้มูลจากประเทศสเปนระหว่างปี 

1987 ถึงปี 1997 จ านวน 56 หลักทรพัย์พบว่า BHAR มีค่า -29.55% อย่างมีนัยส าคัญเมื่อใช้ตัว

เปรียบเทียบเป็นอัตราผลตอบแทนของ IGBM index แบบถ่วงน ้ าหนักตามมูลค่า และพบว่ามีค่า -

14.16% อย่างมนีัยส าคญัเมื่อใช้ตัวเปรยีบเทียบเป็นอัตราผลตอบแทนของ IGBM index แบบเฉลี่ย 

Arosio et al. (2000) ใชข้อ้มลูจากประเทศอติาลแีละใช้ MIB Index เป็นตวัเปรยีบเทยีบพบว่า BHAR มี

ค่า -11.53% แต่ไม่มนีัยส าคญั Leleux (1993) และ Bossin and Sentis (2012) ใช้ข้อมูลจากประเทศ 

ฝรัง่เศส Lee et. al (1996) ใชข้อ้มลูจากประเทศออสเตรเลยีพบว่า CAR มคี่า -46.5% Kirkulak (2008) 

ใชข้อ้มลูจากประเทศญี่ปุ่นพบว่า CAR มคี่า -18.3% เมื่อเทยีบกบั Tokyo Stock Exchange 300  Kooli 

and Suret (2004) ใชข้อ้มลูจากประเทศแคนาดาจ านวน 445 หลกัทรพัยโ์ดยใชก้ารจบัคู่กบัหลกัทรพัยท์ี่

ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่มปีจัจยัพืน้ฐานใกลเ้คยีงกนัเป็นตวัเปรยีบเทยีบ โดยระยะเวลา 3 

ปีมีค่า -19.96%และระยะเวลา 5 ปีมีค่า -26.5% พบว่าในประเทศที่ตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ อัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น แต่กม็ี

การศกึษาที่ให้ผลไม่สอดคล้องกนั กล่าวคอื อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อ
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สาธารณะเป็นครัง้แรกไมได้ต ่ ากว่าที่ควรจะเป็น เช่น  Drobetz et al. (2005) ใช้ข้อมูลจากประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดพ์บว่า BHAR มคี่า -7.45% เมือ่ใชต้วัเปรยีบเทยีบเป็น SPI indexและมคี่า 5.12% เมือ่ใช้

ตวัเปรยีบเทยีบเป็น VSCI Index และ Loughran et al. (2015) ใชข้อ้มลูจากประเทศสวเีดนพบว่า CAR 

มคี่า 1.2% โดยใชต้วัเปรยีบเทยีบเป็นหลกัทรพัยท์ีม่ปีจัจยัพืน้ฐานดา้นขนาดทีใ่กลเ้คยีงกนั  

การศึกษาจากตลาดหลกัทรพัย์เกิดใหม่ โดยส่วนมากแล้วให้ผลว่าอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกในระยะยาวต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น Aggarwal et al. (1993) 

ใชข้อ้มลูจากประเทศละตนิอเมรกิาพบว่าในประเทศบราซลิ, เมก็ซโิก และชลิ ีมคี่า CAR เท่ากบั -47%, -

19.6% และ 23.7% ตามล าดบั Govindasamy (2010) ใช้ข้อมูลจากประเทศในแถบแอฟรกิาใต้พบว่า 

BHAR เท่ากับ -50% และค่า CAR มีค่าเท่ากับ -47% เมื่อเปรียบเทียบกับ Johannesburg Stock 

Exchange All Share Index อย่างมนีัยส าคญั Rekik and Bouyelbene (2013) ใชข้อ้มลูจากประเทศตูนี

เซีย Lyn and Zychowicz (2003) , Darmetko (2009) และ Zielinski (2013) ใช้ข้อมูลจากประเทศ

โปแลนด ์Seitibraimov (2012) ใชข้อ้มลูจากประเทศรสัเซยี ยเูครน และคาซคัสถานพบค่า BHAR มคี่า

เท่ากับ -47.3%, -100% และ -94.5% ตามล าดบั Kumar (2007) ใช้ข้อมูลจากประเทศอินเดีย พบว่า 

BHAR มคี่าเท่ากบั -14.69% อย่างมนีัยส าคญั Vithessonthi (2008) และ Komenkul et al. (2012) ใช้

ข้อมูลจากประเทศไทยโดยใช้ตวัเปรยีบเทยีบคอื SET Index พบว่าทัง้ CAR และ BHAR มคี่าเป็นลบ 

Emasari and Tamara (2010) ใช้ข้อมูลจากประเทศอินโดนีเซียและใช้ตัวเปรียบเทียบคือ Jakarta 

Composite Index พบว่า BHAR มคี่า -68% Ozden (2005) ใชข้อ้มลูจากประเทศตุรกพีบว่า BHAR มคี่า 

-63% แต่กม็บีางการศกึษาทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาขา้งต้น ซึง่พบว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ไม่ไดต้ ่ากว่าทีค่วรจะเป็น เช่น Celis and Manturana 

(1998) ใช้ข้อมูลจากประเทศชิลีพบว่า CAR มคี่า 9.8% โดยใช้ Global Index of Chilean Electronic 

Stock Exchange เป็นตัวเปรียบเทียบ Sahoo and Raib (2010) ใช้ข้อมูลจากประเทศอินเดียพบว่า 

BHAR มคี่าเท่ากบั 0.4% Kim and Lee (1990) ใช้ขอ้มูลจากประเทศเกาหลใีต้จ านวน 99 หลกัทรพัย์

พบว่า CAR มคี่า 2.0% โดยม ีKSE index เป็นตวัเปรยีบเทยีบ Xia and Wang (2003), Chi and Padgett 

(2005), Su et al. (2011) และ Nurwati et al. (2007) ใชข้อ้มลูจากประเทศจนีซึง่พบว่าอตัราผลตอบแทน

ระยะยาวทีผ่ดิปกตมิคี่าเป็นบวก โดยภาพรวมแลว้อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้โดยส่วนมากจะมคี่าต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น ซึง่จะมเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ทีใ่หผ้ล

ไมส่อดคลอ้งกบัการศกึษาส่วนใหญ่ 
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2. การศึกษาเก่ียวกบัผลของการปฏิบติัผูมี้ส่วนได้เสีย 

1) การศึกษาตามทฤษฎีผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders Theory) 

ผู้มสี่วนได้เสียนัน้ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้จดัจ าหน่ายปจัจยัการผลิต ลูกค้า 

เจา้หนี้ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มซึง่ Sharpe (1994), Hanka (1998) พบว่าองคก์รทีม่รีะดบัของหนี้

สูงจะจ่ายค่าตอบแทนต่อพนักงานในอัตราที่ต ่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Free cash flow theory 

(Jensen, 1986) ว่าเมื่อองคก์รมรีะดบัหน้ีสูงเป็นขอ้จ าจดั จะเป็นกลไกในการป้องกนัผูบ้รหิารจากการใช้ 

กระแสเงนิสด (cash flow) โดยเปล่าประโยชน์ โดยผูบ้รหิารจะมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการช าระหนี้คนืจงึท า

ใหก้จิการจะลงทุนในสวสัดกิารของพนักงานน้อยลง จากนัน้ Banerjee, Dasgupta and Kim (2004) ได้

ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้-คู่คา้ และทฤษฎผีูม้สี่วนไดเ้สยีของโครงสรา้งเงนิทุน โดยใชข้อ้มูล

จาก Bussiness Information File of Compustat98 พบว่า  

1) องค์กรในอุตสาหกรรมที่ผลติสนิค้าคงทนจะรกัษาระดบัของการก่อหนี้ให้ต ่า หากต้องท า

ธุรกรรมกบัคู่คา้ทีข่ายวตัถุดบิทีม่คีวามส าคญัต่อการผลติสนิคา้  

2) คู่คา้ขององคก์รทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมผลติสนิคา้คงทนจะรกัษาระดบัการก่อหนี้ใหต้ ่า หากมี

สดัส่วนการขายส่วนมากเป็นของลกูคา้ทีส่ าคญัเพยีงไมก่ี่ราย  

ต่อมา Jiao (2010) ใช้ขอ้มูลจาก KLD เพื่อสรา้งดชันีการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยี พบว่ามมีี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างการปฏบิตัต่ิอผุ้มสี่วนได้เสยีและการด าเนินงานของกจิการ โดยดชันีการ

ปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะท าให้ การด าเนินงานของกิจการซึ่งวดัโดยใช้ Tobin’s Q 

เพิม่ขึน้ 0.587 ซึง่ความสมัพนัธเ์ชงิบวกนี้ชดัเจนหากแยกการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็น การปฏบิตัิ ต่อ

พนกังาน และการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นผลการศกึษาทีอ่ยูภ่ายใตม้มุมองทีว่่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วน

ไดเ้สยีทีด่นีัน้กเ็สมอืนกบัการลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนซึง่มผีลเชงิบวกต่อมลูค่าของกจิการ 

2) การศึกษาตามทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 

การศกึษาตามทฤษฎตีวัแทนนี้มมีุมมองว่าการลงทุนเพื่อการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ดนีัน้

เป็นการทีผู่บ้รหิารใชท้รพัยากรของกจิการโดยเปล่าประโยชน์ ซึง่เป็นการน าผลประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ

และสงัคมเพื่อตวัของผู้บรหิารเอง Pagano and Volpin (2005) พบว่าการที่ผู้บรหิารเพิม่เงนิเดอืนและ

สวสัดกิารของพนักงานนัน้จะเป็นการเพิม่ความจงรกัษ์ภกัดขีองพนักงานต่อผู้บรหิาร เมื่อพนักงานมี
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ความจงรกัษ์ภกัดแีล้วจงึท าให้การเปลี่ยนต าแหน่งของผู้บรหิารนัน้ท าได้ยาก อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกนั

การครอบง ากจิการเน่ืองจากเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีเ่พิม่ขึ้นมานัน้เป็นเสมอืนตน้ทุนของกจิการ เมือ่การ

ครอบงบักจิการนัน้เกดิขึน้ไดย้ากดงันัน้แลว้ต าแหน่งของผูบ้รหิารนัน้กไ็ม่มคีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นงาน

น้อยลง Gray and Shadbegian (1993) ศกึษาพบว่าการควบคุมด้านสิง่แวดลอ้มมากเกนิไปนัน้จะท าให้

เกดิผลกระทบต่อการผลติของกจิการเนื่องจากการควบคุมด้านสิง่แวดลอ้มนัน้จ าเป็นต้องมคี่าใช้จ่ายซึ่ง

ถึงเป็นต้นทุนของผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนมาก โดยศึกษาจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กระดาษ น ้ามนั และ

เหลก็) ใช้ขอ้มูลระหว่างปี 1979 ถงึปี 1985 ซึ่งการศกึษาในกลุ่มนี้พบว่าการลงทุนในการปฏบิตัิต่อผู้มี

ส่วนไดเ้สยีทีด่นีัน้เกดิขึน้จากการทีผู่บ้รหิารท าการหาประโยชน์เขา้สู่ตวัเองซึง่จะมผีลเชงิลบต่อมลูค่าของ

กจิการในระยะยาว 

3. การศึกษาผลของการปฏิบติัผู้มีส่วนได้เสียต่อหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรก 

Chong and Liu (2014) พบว่ า ค ว าม รับผิด ชอบ ต่ อ สัง คม  (CSR: Corporate Social 

Responsibility) นัน้มผีลต่อการประเมนิมูลค่าของกจิการซึ่งกจิการที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมมากจะ

ถูกประเมนิมูลค่าของกจิการสูงกว่ากจิการที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมต ่า อกีทัง้ยงัพบว่าหลกัทรพัยท์ี่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสูงส่งผลท าให้อตัราผลตอบแทนในวนั

แรกสงูขึน้ Kwan (2014) ใชข้อ้มลูในช่วงปี 2000 ถงึปี 2007 จากหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกซึง่จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปรพบว่าการก ากบัดูแลกจิการทีด่นีัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่าง

มนีัยส าคญัทางสถติต่ิออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

แต่ไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัในอัตราผลตอบแทนระยะสัน้ของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก 

จากการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาข้างต้นนัน้พบว่า อัตราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีถู่กเสนอต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้พบว่าโดยส่วนมากนัน้จะพบว่าอตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวนัน้มคี่าต ่าลง ซึ่งสมมติฐานที่ใช้อธิบายเหตุการณ์นี้มอียู่ 3 สมมติฐานได้แก่ 1) สมมติฐานความ

แตกต่างของความคดิ 2) สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ และ 3) สมมตฐิานการฉวยโอกาส อกีทัง้

หลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีของหลกัทรพัย์ที่ประสบกบั

ปญัหาความสมมาตรของขอ้มูล ซึ่งการลงทุนในการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีนัน้จากการศกึษาที่ผ่านมา

พบว่ามผีลต่อมูลค่าของกิจการในระยะยาวซึ่งอธบิายได้จาก 1) ทฤษฎีผู้มสี่วนได้เสยี และ 2) ทฤษฎี
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ตวัแทน ซึ่งการศกึษาในครัง้นี้จะศกึษาโดยเชื่อมโยงทฤษฎทีี่ใช้อธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกและทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายการลงทุนเพื่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 

 

 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 วตัถุประสงค์ของการศกึษานี้เพื่อศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาว  และศกึษาผลของ

การปฏบิตัขิองผู้มสี่วนได้เสยีของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  ในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยมรีะเบยีบวธิกีารศกึษาดงันี้ 

1) ขอบเขตการศกึษา 

2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3) วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4) การตัง้สมมตฐิาน 

5) สมการทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

6) การวดัค่าและตวัแปร 

7) การทดสอบยนืยนัผล 

8) การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 การศกึษานี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกและการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยมขีอบเขตดงันี้  

1) ศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก

นัน้ซึง่ค านวณมาจากอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกต ิ

2) ศึกษาผลจากการลงทุนเพื่อผู้มสี่วนได้เสีย (ภายใต้ทฤษฎีผู้มสี่วนได้เสีย และทฤษฎี

ตวัแทน) ต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก (ภายใต้

สมมตฐิานความแตกต่างของ สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ และสมมตฐิานการฉวยโอกาส) โดย

การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

 

 

 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ใชห้ลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกซึง่จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้เป็น

หลกัทรพัยท์ีป่ระสบปญัหาทางด้านความไม่สมมาตรของขอ้มลู (Rock, 1986; Benveniste and Spindt, 

1989) ไดช้ดัเจนเนื่องจากหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้กจิการยงัมขีอ้มลูน้อยเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบักจิการอื่นๆ โดยเฉพาะขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลในอดตี (Historical Data)  โดยใช้ขอ้มูลอตัรา

ผลตอบแทนรายเดอืน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายใน 25 วนัแรกทีท่ า

การเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สัดส่วนมูลค่าทางการตลาดของหลักทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก ที่ถูกจดัจ าหน่ายโดย Underwriter อตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี

ของดชันีตลาดหลกัทรพัย์ อายุของกิจการ ขนาดของกิจการ สดัส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการ

น าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ ใชข้อ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม 2544 ถงึเดอืนธนัวาคม 2556 เนื่องจากในปี 

2544 เป็นปีแรกที่สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ( IOD) เริม่ท าการส ารวจการก ากับดูแล

กิจการที่ดอีย่างต่อเนื่องซึ่งการปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีที่ดีนัน้อยู่ในหวัข้อบทบาทของผู้มสี่วนได้เสีย 

ทัง้หมดจ านวน 150 หลักทรพัย์ซึ่งไม่รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกองทุนต่างๆ และหลักทรพัย์ที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมการเงนิและธนาคาร 

 

3.3 วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการศึกษาครัง้นี้ใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) ประเภทข้อมูลแบบตัดขวาง 

(Cross Sectional) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากศูนยเ์รยีนรูก้ารลงทุนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (SET IC: SET 

Investment Center) ซึง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้จะน ามาจาก  

 1 )  ฐ านข้ อ มู ล จ าก โป รแก รม  Bloomberg, โ ป รแก รม  THOMSON REUTERS 

Datastream, โปรแกรม SETSMART  

 2) ขอ้มูลซึ่งต้องจดัท าเป็นดชันีเองจากแบบฟอร์ม 56-1 ของหลกัทรพัยท์ี่จ าหน่ายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมกราคม 2544 ถงึเดอืนธนัวาคม 

2556  
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 ซึง่ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมานัน้ไดท้ าการจดัการกบัขอ้มลูที่มคี่าผดิปกต ิ(Outlier) โดยวธิ ี

Trimming (การตดัขอ้มลูทีม่คี่าผดิปกตอิอกไป) และวธิ ีWinsorising (เป็นวธิทีีต่่างจากวธิ ีTrimming ซึง่

ตดัขอ้มลูออกไป แต่กลบัจ ากดัค่าของขอ้มลูไวใ้หเ้ป็นค่าใดค่าหนึ่ง)  

3.4 การตัง้สมมติฐาน 

 จากบทที่ 2 ในส่วนของแนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามปีระเด็นที่

น่าสนใจสองประเด็นดังนี้  ประเด็นแรก อัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้มคี่าต ่ากว่าที่ควรจะเป็นซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถอธบิายได้จาก 1) สมมตฐิาน

ความแตกต่างทางความคดิ 2) สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ 3) สมมตฐิานการฉวยโอกาส ประเดน็

ทีส่อง การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีส่งผลอย่างไรต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ซึง่ยงัไมท่ราบแน่ชดัว่าส าหรบัประเทศไทยนัน้ทัง้สองประเดน็น้ีสามารถอธบิาย

ไดด้ว้ยสมมตฐิาน หรอืทฤษฎใีดบา้ง จงึเป็นทีม่าของการตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

 1) อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้มี

ค่าต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น 

 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกติของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกมคี่าต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนเปรยีบเทยีบ (Ritter, 1991; 

Loughran and Ritter, 1999; Ritter and Welch, 2002; Brau et al., 2012; Levis, 1993; Brown, 1999; 

Gregory et at., 2009; Ljungqvist, 1997; Thies, 2002; Stehle and Ehrhadt, 1999; Aussenegg, 1997; 

Alvarez and González, 2001; Arosio et al., 2000; Leleux, 1993; Bossin and Sentis, 2012; Kirkulak, 

2008; Kooli and Suret, 2004; Aggarwal et al., 1993; Govindasamy, 2010; Rekik and Bouyelbene, 

2013; Lyn and Zychowicz, 2003; Darmetko, 2009; Zielinski, 2013; Seitibraimov, 2012; Kumar, 

2007; Vithessonthi, 2008; Komenkul et al., 2012; Emasari and Tamara, 2010; Ozden, 2005) และ

อตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกตขิองหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกมคี่าสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนเปรยีบเทยีบ (Drobetz et al., 2005; Loughran et al., 1994; Celis and Manturana, 

1998; Sahoo and Raib, 2010; Kim and Lee, 1990; Xia and Wang, 2003; Chi and Padgett, 2005; 

Su et al., 2011; Nurwati et al., 2007) 

 ซึง่การศกึษาในส่วนนี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์

ทีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกโดยการวดัอตัราผลตอบแทนระยะยาวนี้จะวดัจากอตัราผลตอบแทน
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ระยะยาวที่ผิดปกติด้วยวิธี 1) CAR 2) BHAR ตามการศึกษาของ Ritter (1991) โดยการวัดอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตทิัง้ 2 วธิคีวรมคี่าเป็นลบซึง่หมายความว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ใหผ้ลออกมาต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น โดยใชร้ะยะเวลาใน

การวดั CAR และ BHAR แบ่งเป็น 12 เดอืน 24 เดอืน และ 36 เดอืน 

H1 : อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกมคี่าต ่า

กว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 

 2) สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 

 สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดินัน้ได้อธบิายถงึอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกซึ่งต ่ากว่าที่ควรจะเป็นว่านักลงทุนมคีวามคาดหวงัและ

มมุมองในการประเมนิมลูค่าต่อหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกแตกต่างกนัมาก ซึง่ความ

แตกต่างนี้มทีัง้นักลงทุนที่มมีุมมองต่อหลกัทรพัยน์ัน้ในแง่ลบ และนักลงทุนที่มมีุมมองต่อหลกัทรพัยน์ัน้

ในแงบ่วก ส าหรบันกัลงทุนทีม่มีุมมองเป็นลบต่อหลกัทรพัยน์ัน้จะตดัสนิใจไมล่งทุนในหลกัทรพัย ์ส่วนนัก

ลงทุนที่มมีุมมองเป็นบวกต่อหลกัทรพัยน์ัน้จะประเมนิมูลค่าของหลกัทรพัย์สูงเกนิความเป็นจรงิ ท าให้

ราคาของหลกัทรพัย์มคีวามผนัผวนและเพิ่มสูงเกินมูลค่าที่แท้จรงิในช่วงแรกของการที่เสนอขายต่อ

สาธารณะ ซึ่งเมื่อเกดิมุมมองความคดิในการประเมนิมูลค่าที่แตกต่างมากเท่าไหร่ยิง่ท าให้เกดิการซื้อ -

ขายหลกัทรพัยเ์กนิมูลค่าที่แท้จรงิมากตามไปด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาว ความคาดหวงัและ

มุมมองต่อหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้มคีวามแตกต่างกนัน้อยลง จงึส่งผลท าให้

ราคาของหลกัทรพัยน์ัน้จงึกลบัเขา้สู่มลูค่าทีค่วรจะเป็น ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ต ่าลงกว่า

ที่ควรจะเป็น (Miller, 1977) ซึ่งในการศกึษาที่ผ่านมา Gao, Mao and Zhong (2006) ใช้ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 25 วนัเป็นตวัแทน

ของความแตกต่างของความคดิในการประเมนิมูลค่าหลกัทรพัยข์องนักลงทุน นอกจากนี้ Ritter (1991) 

และ Levis (1993) ใชอ้ตัราผลตอบแทนวนัหลงัภายหลงัการจดทะเบยีนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นตวัแทน

ของความแตกต่างทางความคดิ 

 

H2 : อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกสามารถ

อธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 
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 3) สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ 

 Carter and Manster (1990) ใช้รากที่สองของจ าหนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกซึ่งถูกจดัจ าหน่ายโดย Underwriter เป็นตัวแทนของการสร้างความประทบัใจ 

ในขณะที ่Beatty and Ritter (1985) ใชผู้จ้ดัจ าหน่ายทีม่ชีื่อเสยีงเป็นตวัแทนของการสรา้งความประทบัใจ 

โดยความมชีื่อเสยีงของ Underwriter วดัจากสดัส่วนของมลูค่าทางการตลาดของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกที่ Underwriter รายนัน้เป็นผู้จดัจ าหน่าย และพบหลกัฐานว่าผู้จดัจ าหน่ายทีม่ ี

ชื่อเสยีงน้อยจะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวลดต ่าลง ซึง่การทีก่จิการเลอืก Underwriter ทีม่ชีื่อเสยีง

น้อยในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะสัน้ของหลกัทรพัยส์ูงเกนิความเป็น

ตรงซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ เนื่องจากการตัง้ราคาต ่าหลกัทรพัยใ์หต้ ่ากว่ามลู

ค่าทีค่วรจะเป็นท าใหเ้กดิอุปสงคส์่วนเกนิแก่นักลงทุน ส่งผลใหอ้ัตราผลตอบแทนระยะสัน้ของนักลงทุนมี

ค่าสูงมากเกินมูลค่าที่แท้จรงิ และเมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาวส่งผลให้อตัราผลตอบแทนนัน้ลดต ่าลง 

(Shiller ,1990) 

 

H3 : อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกสามารถ

อธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ 

 

 4) สมมตฐิานการฉวยโอกาส 

 Ritter (1991) และ Loughran and Ritter (1995) ได้เสนอสมมติฐานการฉวยโอกาส 

ในช่วงทีต่ลาดขยายตวัเป็นช่วงทีก่จิการตอ้งฉวยโอกาสในการน าหลกัทรพัยเ์สนอขายต่อสาธารณะเพราะ

นักลงทุนจะประเมนิมูลค่าของหลกัทรพัย์ไว้สูงเกินมูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกทีเ่สนอขายในช่วงทีส่ามารถฉวยโอกาสไดน้ี้ จะส่งผลท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวนัน้ต ่าลง Pagano et al. (1998) เสนอว่าควรใชอ้ตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองกลุ่ม

อุตสาหกรรมหรอืของดชันีตลาด เนื่องการประเมนิราคาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก

นัน้นักลงทุนจะประเมินมูลค่าด้วยหลายๆ วิธี และหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่านัน้คือการใช้

อตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชเีฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมในการตดัสนิใจประเมนิมูลค่า 

และเมื่ออัตราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีของกลุ่มอุตสาหกรรมสูงขึ้นจะท าให้นักลงทุน
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ประเมนิมูลค่าหลกัทรพัยไ์ด้สูง และเมื่อระยะเวลาผ่านไปในระยะยาวราคาของหลกัทรพัย์จงึกลบัเข้าสู่

ราคาพืน้ฐานทีค่วรจะเป็น 

 

H4 : อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกสามารถ

อธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานการฉวยโอกาส 

 

 5) ความสมัพนัธท์างตรงระหว่างการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีต่ออตัราผลตอบแทนระยะ

ยาว 

 ตามทฤษฎผีูม้สี่วนไดเ้สยี Zingales (2000) และ Jensen (2001) การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วน

ไดเ้สยีนัน้ถอืเป็นการลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนซึง่การลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนน้ีท าใหป้ญัหาด้าน

การสื่อสารลดน้อยลง (Du, Bhattacharya and Sen, 2010) เน่ืองจากผลจากการท าให้ปญัหาความไม่

สมมาตรของขอ้มูลลดลง (Cui, Jo and Na, 2012) นี้จงึส่งผลท าให้นักลงทุนมคีวามคดิต่อการประเมนิ

มลูค่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกผนัผวนน้อยลง เป็นผลใหอ้ตัราผลตอบแทนในระยะ

ยาวสงูขึน้ 

 การลงทุนในการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้อาจเป็นไปตามทฤษฎตีวัแทน (Jensen and 

Meckling, 1976) ซึง่การลงทุนในการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้ท าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐศาสตรแ์ละ

สงัคมของตัวผู้บรหิารเองจงึส่งผลท าให้การด าเนินงานในระยะยาวของกิจการต ่ าลง ส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนในระยะยาวลดน้อยลง 

 

H5 : การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีมคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

 

 6) ความสมัพนัธท์างอ้อมระหว่างการปฎบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีต่ออตัราผลตอบแทนระยะ

ยาว 

 หากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีและอตัราผลตอบแทน

ระยะยาวไม่พบความสมัพนัธ์ทางตรงอย่างมนีัยส าคญันัน้ยงัไม่สามารถสรุปว่าการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้

เสยีนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทนระยะยาวเนื่องจาก การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอาจส่งผล
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ต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวผ่านการลดหรอืเพิม่ผลของความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวและปจัจยัอื่นๆ 

 จากขอ้ 2 ความแตกต่างทางความคดิที่เพิม่ขึน้นัน้ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนระยะยาว

ลดลง หากการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีมคีวามสมัพนัธท์างออ้มต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาว การปฏบิตัิ

ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้น่าจะเป็นปจัจยัทีส่่งผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและความ

แตกต่างทางความคดินัน้ลดลง 

 

H6 : การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างความแตกต่างทาง

ความคดิและอตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 

 จากข้อ 3 การสร้างความประทบัใจที่เพิ่มขึ้นนัน้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะยาว

ลดลง หากการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีมคีวามสมัพนัธท์างออ้มต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาว การปฏบิตัิ

ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้น่าจะเป็นปจัจยัทีส่่งผลใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและการ

สรา้งความประทบัใจนัน้ลดลง 

 

H7 : การปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างการสร้างความ

ประทบัใจและอตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 

  

จากขอ้ 4 การฉวยโอกาสมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งหากการ

ปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีมคีวามสมัพนัธ์ทางอ้อมต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาว การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้

เสยีนัน้น่าจะเป็นปจัจยัที่ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและความการฉวย

โอกาสนัน้ลดลง 

 

H8 : การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างการฉวยโอกาสและ

อตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 
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3.5 สมการท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 จากการตัง้สมมติฐานในหวัข้อที่ 3.4 การตัง้สมมติฐาน จงึเป็นที่มาของสมการที่ใช้ในการ

วเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมด 3 สมการดงันี้ 

LRPFt  =   β0 + β1(DIVERGENCEi) + β2(UNREPi) + β3(PBVi)  

                 + γa(Control Variables)       (1) 

 

LRPFt  =   β0 + β1(STAKEHOLDERi) + β2(DIVERGENCEi) + β3(UNREPi) + β4(PBVi)  

                 + γa(Control Variables)       (2) 

 

LRPFt   =   β0 + β1(STAKEHOLDERi) + β2(DIVERGENCEi) + β3(UNREPi) + β4(PBVi)  

                + β5(STAKEHOLDERi*DIVERGENCEi) +β5(STAKEHOLDERi*UNREPi) +β5(STAKEHOLDERi*PBVi) 

+ γa(Control Variables)        (3) 

 

โดยที ่

 LRPFt  คอื  อตัราผลตอบแทนระยะยาวซึง่วดัค่ามาจาก  CARt และ  

     BHARt 

 CARt  คอื อตัราผลตอบแทนแบบสะสม ณ เดอืน t 

 BHARt  คอื อตัราผลตอบแทนแบบซือ้แลว้ถอื ณ เดอืน t 

 STAKEHOLDERi คอื  การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 DIVERGENCEi คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 

 UNREPi  คอื  ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ 

 PBVi   คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส 

 Control Variables คอื ตวัแปรควบคุม 

โดยตวัแปรควบคุมนัน้ประกอบไปด้วย อายุของกิจการ (Age of Firm) จากการศึกษาของ 

Ritter (1991) และ Bhabra and Pettway (2003) ขนาดของกิจการ  (Size of Firm) ซึ่งวัดจากมูลค่า

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) จากการศกึษาของ Brav and Gompers (1997) และ 
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Carpentier et al. (2010) สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จากการศึกษาของ  Jain and Kini (1994) และ 

Peristiani and Hong (2004) 

 

3.6 การวดัค่าและตวัแปร 

 3.6.1 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 ในการศกึษานี้วดัค่าอตัราผลตอบแทนที่ผดิปกต ิ (ARi,t)โดยเปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก (Ri,t) ซึง่ไม่รวมอตัราผลตอบแทนในวนัแรก (Initial 

Return) กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm,t) ในแต่ละเดอืน Loughran and Ritter (1995) ศกึษาพบว่า

การวดัค่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตจิะมคีวามอ่อนไหวกบัตวัเปรยีบเทยีบทีแ่ตกต่างกนั ศกึษา

โดยใช้ตวัเปรยีบเทยีบ 3 แบบ คอื 1) ใช้หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยท์ี่มลีกัษณะของปจัจยัพื้นฐานที่

ใกล้เคยีงกนั ยกตวัอย่าง เช่น ประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั , มมีูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalization), มีอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมุลค่าทางตลาด (BV/P) ใกล้เคียงกัน 2) สร้างกลุ่ม

หลกัทรพัย ์(Portfolio) จากหลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะของปจัจยัพืน้ฐานใกลเ้คยีงกนั ซึง่พบว่าการเลอืกใชต้วั

เปรยีบเทยีบดว้ยวธินีี้จะเป็นวธิทีี่ดีทีสุ่ด แต่มขีอ้เสยี คอื ต้องใชห้ลกัทรพัยท์ีม่ปีจัจยัพืน้ฐานใกลเ้คยีงกนั

เป็นจ านวนมากในการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ 3) หากเป็นตลาดหลกัทรพัย์ที่มจี านวนหลกัทรพัย์ที่ใช้

เปรยีบเทยีบไมม่ากนกั ควรใชด้ชันีของตลาดหลกัทรพัยน์ัน้เป็นตวัเปรยีบเทยีบ จงึจะเป็นตวัเปรยีบเทยีบ

ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในกรณนีี้ 

      ARi,t = Ri,t-Rm,t     (4) 

  อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตเิฉลีย่ (AR̅i,t)  และ n คอืจ านวนหลกัทรพัย ์หากเป็นแบบไม่

ถ่วงน ้าหนกัสามารถค านวณไดจ้าก  

     AR̅i,t=
1

n
∑ ARi,t

n
i=1     (5) 

 หากเป็นอตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตเิฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกัสามารถค านวณจาก 

     AR̅i,t= ∑ ωiARi,t
n
i=1     (6) 

 ซึ่ง  ωi คือน ้ าหนักที่ ใช้ ถ่วง มาจากสัดส่วนของมูลค่ าทางการตลาด (Market 

Capitalization) 

 1) อตัราผลตอบแทนระยาวแบบสะสม (Cumulative Abnormal Returns: CAR) สามารถ

ค านวณไดจ้าก 
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     CAR̅̅ ̅̅ i,t= ∑ AR̅i,t
T
i=1     (7) 

และการทดสอบว่า CAR̅̅ ̅̅ i,t แตกต่างจาก 0 หรอืไม ่ใชส้ถติทิดสอบ t-test ซึง่ค านวณไดจ้าก 

     t-stat =
CAR̅̅ ̅̅ i,t

σ(CARi,t)/√n
    (8) 

 ซึง่ σ คอืส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 2) อัตราผลตอบแทนระยะยาวแบบซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Abnormal Returns: 

BHAR) 

    BHARi,t=⌊∏ (1+Ri,t)
T
t=1 -1⌋-⌊∏ (1+Rm,t)

T
t=1 -1⌋  (9) 

 และการค านวณค่าเฉลีย่ของ BHARi,t สามารถค านวณไดจ้าก 

     BHAR̅̅ ̅̅ ̅̅ i,t= ∑ ωiBHARi,t
n
i=1    (10) 

 โดยหากค านวณค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน ้าหนัก ωi = 1/n และหากค านวณค่าเฉลี่ยแบบ

ถ่วงน ้าหนัก ωi คอืสดัส่วนของมลูค่าทางการตลาด และการทดสอบว่า BHAR̅̅ ̅̅ ̅̅ i,t แตกต่างจาก 0 หรอืไม่ 

ใชส้ถติทิดสอบ t-test ซึง่ค านวณไดจ้าก 

 

t-stat =
BHAR̅̅ ̅̅ ̅̅ i,t

σ(BHARi,t)/√n
    (11) 

 

จาก Barber and Lyon (1997) ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบหาอตัราผลตอบแทน

ระยะยาวทีผ่ดิปกต ิ(ระยะเวลา 1 ปี – 5 ปี) โดยใชก้ารทดสอบทางสถติ ิโดยแนะน าว่าหากต้องการอตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกตคิวรใช้ BHAR จะมคีวามเหมาะสมมากกว่าการใช้ CAR และ Calendar 

Time Method ซึง่เกดิปญัหา Event Clustering อย่างไรกต็าม หากน ้าหนักในการค านวณดชันีของตลาด

เปลี่ยนแปลงไปจะท าให้กระทบกบั BHAR มากกว่า CAR อีกทัง้ BHAR มคีวามเบ้เป็นบวก (Positive 

Skewness) จงึอาจท าใหเ้กดิปญัหาในการอนุมานทางสถติไิด ้ซึง่ต้องทดสอบ T-test ทีป่รบัดว้ยผลของ 

Skewness แลว้เพื่อผลทีถู่กตอ้งยิง่ขึน้ว่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0 หรอืไมจ่าก 

tBHAR = √n (s+
1

3
γ̂S2+

1

6n
γ̂)   (12) 

โดย 

    s = 
BHAR̅̅ ̅̅ ̅̅

σ(BHARt)
 และ γ  ̂= 

∑ (BHARi,t- BHAR̅̅ ̅̅ ̅̅  t)
3n

i=1

nσ(BHARt)
3  
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 3.6.2 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

 1) การวดัค่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี (STAKEHOLDER)  

 จากการศกึษาที่ผ่านมาการวดัค่าการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีให้อยู่ในรูปของขอ้มูลเชงิ

ปริมาณ Jiao (2010) ใช้ฐานข้อมุล KLD และ Banerjee, Dasgupta and Kim (2004)  ใช้ฐานข้อมูล 

Bussiness Information File of Compustat98 ซึ่งสามารถจัดท าดัชนี ( Index) ได้ไม่ยากมากนัก แต่

ส าหรบัในประเทศไทยซึง่ไม่มกีารจดัท าฐานขอ้มลูประเภทนี้จงึท าใหต้อ้งจดัท าดชันีขึน้เองจากแบบ 56-1 

ซึ่งแบบ 56-1 นี้คือ แบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทประจ าปี ซึ่งเป็นข้อบังคับของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัซึง่จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการด าเนินงานทุกปี ได้แก่ข้อมูล เช่น 

นโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม 

การปฏบิตัต่ิอพนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ ฯลฯ  

ในการศกึษาในครัง้นี้จงึน าขอ้มลูจากแบบ 56-1 มาจดัท าเป็นดชันี เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนในการ

วดัระดบัการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีซึง่ Lonkani, Limpaphayom and Connelly (2015) จดัท าดชันีความ

ยัง่ยนื (Sustainability Index) ซึ่งวดัค่าจากการปฏิบตัิต่อ พนักงาน ลูกค้า สิ่งแวดล้อม คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 

สงัคมและชุมชน และเจา้หนี้ โดยจดัท าขึน้ตามแนวทางของ Organization for Economic Co-Operation 

and Development (OECD) ซึง่หลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจในการจดัท าดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้

แสดงในภาคผนวก ข.  

ในส่วนของทมีเกบ็ขอ้มลูนัน้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทมีโดยทมีที ่1 (ทมีวเิคราะหค์ะแนน) เป็น

ทมีทีต่ดัสนิใจในการใหค้ะแนนของการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยี และทมีที ่2 (ทมีตรวจสอบ) โดยรายชื่อ

ของทมีงานถูกแสดงใน ภาคผนวก ก. เป็นทมีทีต่รวจสอบคะแนนของดชันีทีจ่ดัท ามาโดยทมีที ่1 ซึง่หาก

ตรวจสอบแลว้มคีวามผดิพลาด หรอืมกีารใหค้ะแนนทีไ่มถู่กตอ้งทีมที ่2 จะท าการตรวจสอบและส่งใหท้มี

ที ่1 แกไ้ขใหถู้กตอ้งซึง่คะแนนจะถูกจดัท าเตม็ 10 คะแนนซึง่แบ่งระดบัเป็น 0 2.5 5 7.5 และ 10 คะแนน

โดยแต่ละระดบัคะแนนหมายถงึระดบัของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีที่มากขึน้ ซึง่การจดัท าคะแนนนัน้

จะน าคะแนนขององคป์ระกอบยอ่ยมาท าการเฉลีย่กนั โดยสามารถแบ่งเป็นดชันียอ่ยไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 3-1 แสดงการองคป์ระกอบย่อยในการจดัท าดชันีผูมี้ส่วนได้เสีย 

สญัลกัษณ์ ค าอธบิาย 

STAKEHOLDERS ดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี 

EMP ดชันีการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

CUS ดชันีการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ 

ENV ดชันีการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

PAR ดชันีการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 

SHA ดชันีการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

SOC ดชันีการปฏบิตัต่ิอสงัคมและชุมชน 

CRE ดชันีการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ 

 

 2) การวดัค่าตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ (DIVERGENCE) 

 Gao, Mao and Zhong (2006) และ  Garfinkel (2009) ได้แนะน าว่ าตัวแทนส าหรับ

ความคดิในการประเมนิมลูค่าทีแ่ตกต่าง (Divergence of Opinion) นัน้ควรใชส้่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ

อตัราผลตอบแทน 25 วนัแรกของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

 3) การวดัค่าตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ (UNREP) 

 Beatty and Ritter (1995) ใช้ผู้จดัจ าหน่ายที่มชีื่อเสยีงเป็นตวัแทนของการสร้างความ

ประทบัใจ ซึ่งความมชีื่อเสยีงของผู้จดัจ าหน่ายสามารถวดัออกมาได้จากส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าทาง

การตลาด (Market Capitalization) ของ Underwriter ที่จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรก โดยแสดงผลของการวดัค่าความมชีื่อเสยีงของ Underwriter ใน ภาคผนวก ค. 

 4) การวดัค่าตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส (PBV) 

 Pagano et al. (1998) ใช้อตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองดชันีตลาด

หลกัทรพัย ์ณ วนัที่เสนอขายเป็นตวัแทนของการฉวยโอกาส เนื่องจากช่วงที่น ากจิการจดทะเบยีนเข้า

ตลาดหลกัทรพัยห์ากกลุ่มอุตสากรรมมอีตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองกลุ่มอุตสาหกรรม

สงูๆ จะท าใหป้ระเมนิมลูค่าราคาเสนอขายไดส้งูมากขึน้ 
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3.6.3 ตวัแปรควบคมุ (Control Variables) 

 1) อายุของกจิการ (AGE) วดัจากอายุของกจิการนับตัง้แต่วนัก่อตัง้จนถงึวนัทีเ่สนอขาย

หลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกมหีน่วยวดัเป็นปี 

 2) ขนาดของกจิการ (SIZE) วดัจากฟงัก์ชัน่ลอการทิมึของมูลค่าทางตลาด ณ วนัเสนอ

ขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

 3) สดัส่วนของผู้ถอืหุ้นเดมิ (RETENTION) วดัจากสดัส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิภายหลงัวนั

น าเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

 

ตารางท่ี 3-2 แสดงการสรปุตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

สญัลกัษณ์ ตวัแปร ค าอธบิาย อา้งองิจาก 

LRPF 

อตัรา

ผลตอบแทน

ระยะยาว 

วดัค่าจากอตัราผลตอบแทนระยะยาวแบบ

สะสม และอตัราผลตอบแทนระยะยาวแบบ

ซือ้และถอื ระยะเวลา 12 24 และ 36 เดอืน 

Loughran and Ritter 

(1995) และ Barber 

and Lyon (1997) 

 

ตารางท่ี 3-3 แสดงการสรปุตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

สญัลกัษณ์ ตวัแปร ค าอธบิาย อา้งองิจาก 

STAKEHOLDER การปฏบิตัต่ิอผู้

มสี่วนไดเ้สยี 

วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยี จากแบบ 56-1 

Lonkani, Limpaphayom 

and Connelly (2015) 

DIVERGENCE ความแตกต่าง

ของความคดิ 

วดัค่าจากส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ของอตัราผลตอบแทน 25 วนั

แรก 

Gao, Mao and Zhong 

(2006) และ Garfinkel 

(2009) 

UNREP การสรา้งความ

ประทบัใจ 

วดัค่าจากส่วนแบ่งตลาดของ

ปรมิาณมลูค่าหุน้ทีจ่ดัจ าหน่าย 

Beatty and Vetsuypens 

(1995) 

PBV การฉวยโอกาส วดัค่าจากอตัราส่วนราคาทาง

ตลาดและราคาทางบญัชขีองกลุ่ม

อุตสาหกรรม 

Pagano et al. (1998) 
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ตารางท่ี 3-4 แสดงการสรปุตวัแปรควบคมุ (Control Variables) 

สญัลกัษณ์ ตวัแปร ค าอธบิาย อา้งองิจาก 

AGE อายขุอง

กจิการ 

นบัตัง้แต่วนัทีก่จิการก่อตัง้จนถงึวนัที่

เสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้แรก (ปี) 

Ritter (1991) และ Bhabra 

and Pettway (2003) 

SIZE ขนาดของ

กจิการ 

วดัจากมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาด (Market Capitalization) 

Brav and Gompers (1997) 

และ Carpentier et al. 

(2010) 

RETENTION สดัส่วนของผู้

ถอืหุน้เดมิ 

วดัจากสดัส่วนของผูถ้อืหุน้รายเดมิ

ภายหลงัการเสนอขายต่อสาธารณะ 

Jain and Kini (1994) และ 

Peristiani and Hong (2004) 

 

3.7 การทดสอบยืนยนัผล 

 การทดสอบยนืยนัผลนัน้ช่วยเพิม่ความน่าเชื่อถอืให้กบัผลการวเิคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 

หวัขอ้ดงันี้ 

1) การศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก 

การศึกษานี้ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานข้อที่ 1 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก มคี่าต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด การทดสอบสมมตฐิานนี้ท า

การทดสอบอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกโดยการวดัค่า 

CAR และ BHAR แบบไม่ถ่วงน ้าหนักดว้ยมลูค่าตลาดว่าเป็นลบหรอืไม่ ดงันัน้ในการทดสอบยนืยนันี้จงึ

ท าการใช ้CAR และ BHAR แบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่าตลาดเพื่อเป็นการยนืยนัผล 

2) การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและปจัจยัต่างๆ 

การศกึษานี้ศกึษาเพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 ถงึขอ้ที ่8 ดว้ยการเปลีย่นตวัแปรทีส่อดคลอ้งกบั

การศกึษาทีผ่่านมาเพื่อเป็นการยนืยนัผล 
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3.8 การวิเคราะหข้์อมลู 

 จากการตัง้สมมติฐานในหวัขอ้ที่ 3.4 ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนัน้จะท าการ

ประมวลผล ซึง่การประมวลผลในการศกึษานี้ใช้โปรแกรม SAS ในการวเิคราะห์ขอ้มลู ซึง่การวเิคราะห์

ขอ้มลูมรีายละเอยีดดงันี้ 

 3.8.1 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอ้มลูทีร่วบรวมได ้จะน ามาวเิคราะห์ สรุป

ลกัษณะเบื้องต้นส าหรบัขอ้มูลแต่ละขอ้มูล ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามธัย

ฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 3.8.2 สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อ

ประมาณค่าพารามเิตอรข์องประชากรโดยการทดสอบสมมตฐิาน ประกอบไปดว้ย 

 1) สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Coefficient Correlation) เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ของตัว

แปร 1 คู่ โดยในการศึกษาน้ีได้ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระซึ่งในการทดสอบสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ์น้ีหากพบว่าตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์กนัมากจะท าให้เกดิปญัหา Multicollinearity ดงันัน้

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์งึเป็นการตรวจสอบปญัหา Multicollinearity เบือ้งตน้ อกีทัง้ยงัใหท้ราบว่าตวัแปร

คู่นัน้มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางใดซึง่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธน้ี์มคี่าระหว่าง -1 ถงึ 1 (หากมคี่าเขา้ใกล ้

-1 หมายความว่าตวัแปรคู่นัน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั หากมคี่าเขา้ใกล ้1 หมายความว่า

ตัวแปรคู่นัน้มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันและหากมคี่าเข้าใกล้ 0 หมายความว่าตัวแปรคู่นัน้มี

ความสมัพนัธก์นัน้อย) 

 2) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่าสัมพันธ์กันในทิศทางใด ส าหรบัการศึกษานี้เลือกใช้วิธีการ

ประมาณค่าด้วยวิธีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) อย่างไรก็ตามจากการศึกษา

เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีและอตัราผลตอบแทนนัน้ทีผ่่านมาพบว่าเกดิ

ปญัหา Endogeneity คอืพบกบัปญัหา 1)ไม่ทราบว่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นสาเหตุใหเ้กดิ อตัรา

ผลตอบแทนระยะยาว หรอื อัตราผลตอบแทนระยะยาวเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยี 

(Causalities Problem) 2) การหาปจัจยัทีจ่ะมาเป็นตวัแปรอสิระไดไ้ม่ครบ (Omitted Variable Problem) 

3) ปญัหาการวดัผดิพลาด (Measurement Error Problem) ซึง่พบว่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้เป็น

ตวัแปร Endogenous จงึแนะน าว่าควรจะใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยแบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองชัน้ 
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(Two Stages Least Square: 2SLS) (Jiao, 2010) ดงันัน้ในการศกึษาน้ีจงึไมล่ะเลยปญัหา Endogeneity 

ทีอ่าจเกดิขึน้ดงันัน้จงึใชก้ารประมาณค่าดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองชัน้ดว้ย 

  2.1) สถติทิดสอบ t-test ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานโดยมคี่านัยส าคญัทางสถติทิี ่ .05 

โดยการทดสอบสมมติฐานนัน้ท าได้โดยการน าค่า p-value มาเปรยีบเทียบกบัค่านัยส าคญัที่ก าหนด

เอาไว้ ซึ่งถ้าพบว่าค่า p-value น้อยกว่า .05 การทดสอบสมมตฐิานนัน้จะไม่สามารถยอมรบัสมมตฐิาน

หลกัได้ ซึ่งหมายความว่าตวัแปรอสิระนัน้มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบัตวัแปรตาม แต่

หากค่า p-value มากกว่า .05 การทดสอบสมมติฐานนัน้จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได้ ซึ่ ง

หมายความว่าตวัแปรอสิระนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ 

  2.2) ตวัแปรที่มปีฏสิมัพนัธ์กนั (Interaction Term) ส าหรบัการวเิคราะห์การถดถอยใน

บางกรณตีวัแปรอสิระอาจไม่พบความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตามอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิแต่อาจจะ

มคีวามสมัพนัธ์ทางอ้อมผ่านการเพิม่ หรอืลดผลของตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม ดงันัน้ใน

การศกึษานี้จงึไม่มองขา้มความสมัพนัธท์ีอ่าจเกดิขึน้เช่นเดยีวกบัความสมัพนัธท์ีย่กตวัอย่างไปในขา้งต้น 

ซึง่การศกึษานี้จงึท าการวเิคราะหต์วัแปรทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นัดว้ย 

  2.3) การตรวจสอบสมมติฐานของการวิเคราะห์การถดถอย หากการวิเคราะห์การ

ถดถอยไม่เป็นไปตามสมมตฐิานของการถดถอยซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปญัหาในการวเิคราะห์การ

ถดถอยทีท่ าใหก้ารวเิคราะหม์คีวามเอนเอยีง และไมน่่าเชื่อถอืจงึท าการทดสอบ 

1) Misspecification  

2) Multicollinearity  

3) Heteroscedasticity  

4) Autocorrelation  

5) Endogeneity 

ซึง่ไดแ้สดงสมมตฐิาน และปญัหาการวเิคราะหก์ารถดถอยไวท้ี ่ภาคผนวก จ. และภาคผนวก ฉ. 
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บทท่ี 4 การวิเคราะหข้์อมูล 

 

 การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการศกึษาเรือ่ง “ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวและผลการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีของกิจการที่เสนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” ซึง่ผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มุลตวัอย่างทีเ่กบ็รวบรวมมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีาร

ทางสถติติามวตัถุประสงคข์องการศกึษา โดยจะน าเสนอผลการวเิคราะหไ์วเ้ป็น 3 ส่วนหลกัๆ ดงัต่อไปนี้ 

 4.1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

 4.2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท่ี์เสนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

  4.2.1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และผลการ

ทดสอบสมมตุฐิาน (Hypothesis testing) 

  4.2.2 ผลการทดสอบยนืยนั (Robustness Check) 

 4.3 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและปัจจยั

ต่างๆ 

  4.3.1 ผลการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา 

  4.3.2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

  4.3.3 ผลการทดสอบยนืยนั 

  

 4.1 ผลการวิเคราะหล์กัษณ์ของกลุ่มตวัอย่าง 

 การสรปุจ านวนขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์และประมวลผล แบ่งตามปีทีน่ าหลกัทรพัยเ์ขา้

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก และตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยข้อมูลหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เป็นครัง้แรก ระหว่างเดอืนมกราคม ปีพ.ศ.2544 จนถงึ เดอืน

ธนัวาคม ปีพ.ศ.2556 ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากโปรแกรมฐานขอ้มูล SETSMART ซึ่งเหตุผลในการ

เลอืกช่วงเวลาดงักล่าวเป็นเพราะ 1) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษานี้สิน้สุดทีเ่ดอืนธนัวาคม พ.ศ.2556 เป็น
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เพราะเป็นช่วงเวลาสุดทา้ยเท่าทีจ่ะสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้2) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษานี้เริม่ต้นเมือ่

เดอืนมกราคม พ.ศ.2544 เป็นเพราะช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงทีป่ระเทศไทยฟ้ืนตวัจากวกิฤตทางการเงนิ

ในปีพ.ศ.2540 ซึง่ในปีพ.ศ.2540 ถงึปีพ.ศ.2542 นัน้ไม่มหีลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

ถูกน าเสนอขายต่อสาธารณะเลย 3) การประเมนิธรรมาภบิาลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ ไอโอดี (Thai Institute of 

Directors : IOD) ซึง่ท าหน้าทีป่ระเมนิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยนัน้ไดเ้ริม่ตน้ ณ ปีพ.ศ.2544 ดงัเหตุผลทีก่ล่าวมานัน้จงึตอ้งใชข้อ้มลูในช่วงเวลาดงักล่าว

ในการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งตามปีที่เสนอขายต่อสาธารณะตามตารางที่ 4-1 และแบ่งตามหมวด

อุตสาหกรรมตามตารางที ่4-2 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4-1 แสดงจ านวน และสดัส่วน (%) ตามปีท่ีหลกัทรพัย ์IPO เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

ปี จ านวน % 
2544 4 2.67% 
2545 12 8.00% 
2546 19 12.67% 
2547 31 20.67% 
2548 30 20.00% 
2549 11 7.33% 
2550 6 4.00% 
2551 8 5.33% 
2552 5 3.33% 
2553 3 2.00% 
2554 2 1.33% 
2555 7 4.67% 
2556 12 8.00% 
รวม 150 100.00% 

 จากตารางที ่4-1 พบว่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก โดยส่วนมากนัน้

มกีารน าเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกในปีพ.ศ.2547 และ ปีพ.ศ.2548 เป็นส่วนมากซึ่งคดิเป็น

สดัส่วน 40.67% จากข้อมูลทัง้หมด (โดยปี พ.ศ.2547 มสีดัส่วน 20.67% และปี พ.ศ.2548 มสีดัส่วน 

20%) จากนัน้พบว่าสดัส่วนของ IPO ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกในปีต่อ ๆ ไปนัน้มสีดัส่วนที่

ลดลง 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงจ านวน และสดัส่วน (%) ตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน % 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 7 4.67% 
ทรพัยากร 16 10.67% 
เทคโนโลย ี 24 16.00% 
บรกิาร 32 21.33% 
สนิคา้อุตสาหกรรม 21 14.00% 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค 3 2.00% 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 47 31.33% 

รวม 150 100.00% 
 

 จากตารางที ่4-2 นัน้พบว่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีใ่ชใ้นการศกึษา

นี้ส่วนมากเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (22.27%) รองลงมาอยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร (31.33%) และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มสีดัส่วนน้อยที่สุด คือ สินค้าอุปโภค

บรโิภค (2%)  

 

4.2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

  4.2.1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และผลการ

ทดสอบสมมตุฐิาน (Hypothesis testing) 

 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้จะ

ถูกวดัออกมาเป็นรายเดอืน เป็นระยะเวลาทัง้หมด 3 ปีนับตัง้แต่การเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

ซึง่วดัออกมาในรปูแบบของ  

1) อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตแิบบสะสม (CARt)  

2) อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตแิบบซือ้แลว้ถอื (BHARt)  

โดยการวดัอตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผิดปกติทัง้ 2 แบบนัน้ค านวณมาจาก ARt (อตัรา

ผลตอบแทนทีผ่ดิปกต ิ: Market-Adjusted Return) ซึง่ค านวณมาจากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เปรยีบเทยีบกบัตวัเปรยีบเทยีบซึง่ในการศกึษานี้ใชอ้ตัราผลตอบแทน

ของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
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ตารางท่ี 4-3 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบการกระจายตวัของตวัแปร ARt 

Montht Nt 
Average market-adjusted returns (ARt) 

Mean Maximum Minimum SD Skewness Kurtosis Jarque-Bera 
1 150 -0.0212 0.4801 -0.5677 0.1732 0.3687 0.6936 5.819018 
2 150 -0.0114 0.7089 -0.6248 0.2270 0.3563 0.3008 20.53855** 
3 150 0.0093 1.0865 -0.5360 0.2681 0.8549 1.3299 673.3243** 
4 150 0.0133 0.8009 -0.6684 0.2898 0.4703 0.1084 64.49248** 
5 150 -0.0178 0.9803 -0.8207 0.3081 0.5226 0.8559 437.9705** 
6 150 -0.0233 1.2656 -0.9132 0.3432 0.5490 1.3279 44.43654** 
7 150 -0.0302 1.2839 -1.0308 0.3931 0.4312 0.6621 37.49018** 
8 150 -0.0322 1.2643 -0.9700 0.4203 0.4011 0.3573 432.3139** 
9 150 -0.0232 1.2091 -1.0583 0.4568 0.5200 0.3499 432.5094** 
10 150 -0.0337 1.2257 -1.3026 0.4930 0.4562 0.3484 33.78291** 
11 150 -0.0492 1.5890 -1.5132 0.5105 0.4162 0.7084 10.01391** 
12 150 -0.0591 1.6093 -1.4123 0.5381 0.3026 0.5671 277.6413** 
13 150 -0.0767 1.7626 -1.5671 0.5590 0.2645 0.6281 26.53592** 
14 150 -0.0987 1.7494 -1.9246 0.5757 0.0744 0.7121 59.39618** 
15 150 -0.1077 1.7207 -1.7835 0.6014 0.0582 0.3442 945.0451** 
16 150 -0.1278 1.7019 -1.8815 0.6194 0.0440 0.3444 3.788634 
17 149 -0.1259 1.7568 -1.8897 0.6314 0.0593 0.2425 9.877864** 
18 149 -0.1360 1.6235 -1.8750 0.6311 0.0092 0.2294 19.47441** 
19 147 -0.1672 1.5535 -1.9907 0.6652 0.0016 -0.0452 100.8567** 
20 147 -0.1851 1.4687 -2.2475 0.6844 -0.1022 -0.1273 24.50773** 
21 147 -0.1850 1.3467 -2.2024 0.6941 -0.1597 -0.3619 264.236** 
22 147 -0.2003 1.3659 -1.8289 0.6837 -0.1613 -0.4936 4342.001** 
23 147 -0.2015 1.3342 -1.9522 0.6960 -0.1838 -0.4404 41.76823** 
24 145 -0.2008 1.3723 -1.9826 0.7131 -0.2017 -0.4630 138.7749** 
25 144 -0.2062 1.4163 -1.9721 0.7393 -0.1764 -0.4308 239.9681** 
26 142 -0.2208 1.3725 -2.0164 0.7467 -0.1680 -0.4161 309.7859** 
27 140 -0.2290 1.3907 -1.9971 0.7596 -0.1398 -0.4675 136.3332** 
28 139 -0.2181 1.3963 -2.1748 0.7763 -0.2170 -0.4408 444.9064** 
29 137 -0.2232 1.3630 -2.2619 0.7997 -0.1868 -0.4899 1492.316** 
30 135 -0.2485 1.4522 -2.3407 0.7978 -0.1997 -0.3851 6341.697** 
31 134 -0.2633 1.5709 -2.3454 0.8334 -0.1349 -0.3943 776.821** 
32 134 -0.2729 1.5368 -2.3300 0.8203 -0.1062 -0.4386 821.5124** 
33 134 -0.2762 1.5400 -2.4130 0.8245 -0.0459 -0.3984 932.7314** 
34 133 -0.2969 1.6168 -2.4237 0.8423 0.0116 -0.3914 66.52587** 
35 131 -0.3030 1.9383 -2.4486 0.8522 0.0298 -0.2736 22.32441** 
36 130 -0.3146 2.0339 -2.5750 0.8578 -0.0283 -0.1211 488.7438** 

หมายเหตุ : ARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกต ิค านวณมาจาก อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยล์บดว้ยอตัราผลตอบแทนของตลาด สถติทิดสอบ
Jarque-Bera ม ีH0 คอื มกีารกระจายตวัแบบปกต ิและ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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 จากตารางที่ 4-3 ซึ่งแสดงผลสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร ARt ตลอดระยะเวลา 36 

เดอืนหลงัจากการเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก โดยอตัราผลตอบแทนในเดอืนแรกนัน้ไม่ได้รวม

อตัราผลตอบแทนในวนัแรก (Initial Return)  เขา้ไปด้วย พบว่าสถติทิดสอบ Jarque-Bera test ซึ่งเป็น

สถติทิีใ่ชส้ าหรบัการทดสอบการกระจายตวัของตวัแปรว่ามกีารกระจายตวัแบบปกตหิรอืไม่นัน้ พบว่าผล

จากการทดสอบสมมตฐิานไม่สามารถยอมรบัสมมตฐิานหลกัได้ (H0 : ตวัแปร ARt มกีารกระจายตวัแบบ

ปกต)ิ ซึง่แปลความหมายไดว้่าตวัแปร AR ไมไ่ดม้กีารกระจายตวัแบบปกต ิและโดยส่วนมากสถติทิดสอบ

มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งท าให้เกิดปญัหาด้านการทดสอบสถิตเิชงิอนุมานได้ (Brown and 

Warner, 1980) และเพื่อควบคุมความเอนเอียงในการทดสอบอตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกติใน 

CARt และ BHARt นัน้จงึตอ้งใชส้ถติทิดสอบ t-test แบบปรบัค่าความเบ ้(Skewness-Adjusted t-statistic)  
 

ตารางท่ี 4-4 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของ CARt
 แบบไม่ถ่วงน ้าหนัก 

Equally-Weighted Cumulative Abnormal Returns (ewCARs) 

Montht Nt CARt̅̅ ̅̅ ̅ SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
1 150 -0.0212 0.1732 -1.5010 -1.4734 
2 150 -0.0114 0.2270 -0.6164 -0.6078 
3 150 0.0093 0.2681 0.4250 0.4409 
4 150 0.0133 0.2898 0.5601 0.5705 
5 150 -0.0178 0.3081 -0.7068 -0.6926 
6 150 -0.0233 0.3432 -0.8320 -0.8142 
7 150 -0.0302 0.3931 -0.9419 -0.9256 
8 150 -0.0322 0.4203 -0.9385 -0.9234 
9 150 -0.0232 0.4568 -0.6228 -0.6103 
10 150 -0.0337 0.4930 -0.8377 -0.8228 
11 150 -0.0492 0.5105 -1.1813 -1.1598 
12 150 -0.0591 0.5381 -1.3448 -1.3282 
13 150 -0.0767 0.5590 -1.6803 -1.6735 
14 150 -0.0987 0.5757 -2.1005* -2.0905* 
15 150 -0.1077 0.6014 -2.1926* -2.1842* 
16 150 -0.1278 0.6194 -2.5269* -2.5187* 
17 149 -0.1259 0.6314 -2.4335* -2.4231* 
18 149 -0.1360 0.6311 -2.6297** -2.6279** 
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Equally-Weighted Cumulative Abnormal Returns (ewCARs) 

Montht Nt CARt̅̅ ̅̅ ̅ SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
19 147 -0.1672 0.6652 -3.0468** -3.0464** 
20 147 -0.1851 0.6844 -3.2787** -3.3103** 
21 147 -0.1850 0.6941 -3.2318** -3.2799** 
22 147 -0.2003 0.6837 -3.5524** -3.6106** 
23 147 -0.2015 0.6960 -3.5100** -3.5748** 
24 145 -0.2008 0.7131 -3.3899** -3.4569** 
25 144 -0.2062 0.7393 -3.3469** -3.4043** 
26 142 -0.2208 0.7467 -3.5230** -3.5837** 
27 140 -0.2290 0.7596 -3.5667** -3.6188** 
28 139 -0.2181 0.7763 -3.3118** -3.3822** 
29 137 -0.2232 0.7997 -3.2673** -3.3267** 
30 135 -0.2485 0.7978 -3.6193** -3.6972** 
31 134 -0.2633 0.8334 -3.6574** -3.7113** 
32 134 -0.2729 0.8203 -3.8502** -3.8971** 
33 134 -0.2762 0.8245 -3.8772** -3.8977** 
34 133 -0.2969 0.8423 -4.0653** -4.0596** 
35 131 -0.3030 0.8522 -4.0698** -4.0550** 
36 130 -0.3146 0.8578 -4.1816** -4.1964** 

หมายเหตุ : CARt̅̅ ̅̅ ̅ คอื อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตสิะสมแบบไมถ่่วงน ้าหนกั สถติทิดสอบ t-stat และ Skewness-adj t-stat ม ีH0 คอื CARt̅̅ ̅̅ ̅ 
ไมแ่ตกต่างจาก 0 และ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ภาพท่ี 4-1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง CAR แบบไม่ถ่วงน ้าหนัก และระยะเวลาภายหลงัการน าเสนอขายครัง้
แรก (เดือน) 

 
 จากตาราง 4-4 ได้แสดง ewCARs (อัตราผลตอบแทนระยะยาวสะสมแบบไม่ถ่วง

น ้าหนัก) ของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เป็นระยะเวลา 36 เดอืนภายหลงัการ

น าเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ซึง่พบว่า ณ สิน้เดอืนที ่1 ewCARs มคี่าเฉลีย่เท่ากบั -2.12% แต่

ไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ อกีทัง้ยงัพบว่า CARs ตัง้แต่เดอืนที ่14 ถงึเดอืนที ่36 นัน้แตกต่างจาก 0 อย่างมี

นัยส าคญั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ภายหลงัจากการเสนอขาย

แก่สาธารณะนัน้ในระยะยาวจะไม่สามารถเอาชนะอตัราผลตอบแทนของตลาดได ้และเดอืนที ่36 CARs 

จะมคี่าน้อยทีสุ่ด (-31.46%) และมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 (t-stat = -4.1816 , Skewness-adj t-stat = 

-4.1954) จากผลการศกึษาท าให้สรุปผลได้ว่าตัง้แต่เดอืนที ่14 ถงึเดอืนที ่36 นัน้หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมีอัตราผลตอบแทนที่ต ่ ากว่าอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด 
 

ตารางท่ี 4-5 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของ BHARt
 แบบไม่ถ่วงน ้าหนัก 

Equally-Weighted Buy and Hold Abnormal Returns (ewBHARs) 

Montht Nt BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  SD t-stat 
Skewness-adj  

t-stat 
1 150 -0.0212 0.1732 -1.5010 -1.3111 
2 150 -0.0117 0.2315 -0.6210 -0.5823 
3 150 0.0122 0.2892 0.5154 0.5115 
4 150 0.0201 0.3209 0.7668 0.7822 
5 150 -0.0195 0.3408 -0.6998 -0.6720 
6 150 -0.0175 0.3860 -0.5541 -0.5511 
7 150 -0.0155 0.4380 -0.4320 -0.4285 
8 150 -0.0111 0.4728 -0.2871 -0.2700 
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Equally-Weighted Buy and Hold Abnormal Returns (ewBHARs) 

Montht Nt BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  SD t-stat 
Skewness-adj  

t-stat 
9 150 0.0136 0.5448 0.3058 0.3046 
10 150 0.0190 0.6032 0.3848 0.3702 
11 150 0.0008 0.6136 0.0169 0.0432 
12 150 -0.0053 0.6666 -0.0982 -0.0801 
13 150 -0.0215 0.6676 -0.3951 -0.3819 
14 150 -0.0450 0.6670 -0.8260 -0.8023 
15 150 -0.0465 0.6892 -0.8260 -0.7794 
16 150 -0.0593 0.7146 -1.0161 -0.9726 
17 149 -0.0585 0.7077 -1.0098 -1.0417 
18 149 -0.0717 0.6984 -1.2534 -1.2785 
19 147 -0.0974 0.7100 -1.6626 -1.6379 
20 147 -0.1006 0.7183 -1.6979 -1.6650 
21 147 -0.0995 0.7086 -1.7020 -1.6207 
22 147 -0.1316 0.7054 -2.2611* -2.1933* 
23 147 -0.1197 0.7303 -1.9868* -1.8286 
24 145 -0.1184 0.7421 -1.9209 -1.7538 
25 144 -0.1223 0.7541 -1.9469 -1.8531 
26 142 -0.1296 0.7770 -1.9884* -2.0707* 
27 140 -0.1264 0.8030 -1.8630 -1.7903 
28 139 -0.1186 0.8186 -1.7079 -1.5555 
29 137 -0.1203 0.8498 -1.6564 -1.5619 
30 135 -0.1668 0.9030 -2.1461* -2.2404* 
31 134 -0.1549 0.9340 -1.9194 -1.7040 
32 134 -0.1781 0.9136 -2.2563* -2.2849* 
33 134 -0.1864 0.9283 -2.3238* -2.3251* 
34 133 -0.2029 0.8983 -2.6050* -2.4931* 
35 131 -0.2076 0.9092 -2.6131* -2.5422* 
36 130 -0.2031 0.9726 -2.3811* -2.3358* 

หมายเหตุ : BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  คอื อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตซิือ้แล้วถอืแบบไม่ถ่วงน ้าหนกั สถติทิดสอบ t-stat และ Skewness-adj t-stat ม ีH0 คอื BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  ไม่
แตกต่างจาก 0 และ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ภาพท่ี 4-2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง BHAR แบบไม่ถ่วงน ้าหนัก และระยะเวลาภายหลงัการน าเสนอขายครัง้
แรก (เดือน) 

 
 

 จากตารางที่ 4-5 ซึ่งแสดงผลทางสถติ ิewBHARs (อตัราผลตอบแทนระยะยาวซื้อแลว้ถอืแบบ
ไม่ถ่วงน ้าหนัก) ของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เดอืนทีม่ ี BHARs มคี่าต ่าทีสุ่ดคอื
เดือนที่ 35 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -20.76% มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t stat = -2.6131 , 
skewness-adj = -2.3358) และแสดงให้เหน็ว่าในปีที่ 1 นัน้ BHARs มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.53% แต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (t stat = -0.0982 , Skewness-adj t-stat = -0.0801) ในปีที่ 2 BHARs มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั -11.84% มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .1 (t stat = -0.0982 , Skewness-adj t-stat = -0.0801) 
และในปีที่ 3 BHARs มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั -20.31% มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 (t stat = -2.3811 , 
Skewness-adj t-stat = -2.3358) แสดงใหเ้หน็ว่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ซึง่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในระยะยาวนัน้จะไมส่ามารถเอาชนะอตัราผลตอบแทนของ
ตลาดได ้โดยสามารถสรปุผลการวเิคราะหใ์นสมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
สมมติฐานท่ี 1 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก มคี่าต ่า
กว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด 
 จากตารางที ่4-4 และตารางที ่4-5 จะสงัเกตไดว้่า ewCARt นัน้มคี่าแตกต่างจาก 0 (มคี่าเป็นลบ) 
และเริม่ต้นมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ เดอืนที ่14 และ ewBHARt นัน้มคี่าแตกต่างจาก 0 (มคี่าเป็นลบ) และ
เริม่ตน้มนียัส าคญัทางสถติ ิณ เดอืนที ่19 แสดงว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย
ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้มคี่าต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 

4.2.2 ผลการทดสอบยนืยนั (Robustness Check) 
 จากการศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตขิองหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น
ครัง้แรก นัน้ท าให้ทราบว่า การวดัอตัรารผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตขิองหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อ
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สาธารณะเป็นครัง้แรก ทัง้ 2 วธิ ี1) CARt 2) BHARt ในระยะยาวนัน้มคี่าน้อยกว่า 0 อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติซิึ่งเป็นการวดัแบบไม่ถ่วงน ้าหนัก ดงันัน้จงึต้องมกีารทดสอบเพื่อยนืยนัผลการศกึษาด้วยการวดั
แบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่าตลาดซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษาทีไ่ดม้คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 
 

ตารางท่ี 4-6 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของ CARt
 แบบถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าทางตลาด 

Value-Weighted Cumulative Abnormal Returns (vwCARs) 

Montht Nt CARt̅̅ ̅̅ ̅ SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
1 150 0.0117 0.1415 1.0076 1.0488 
2 150 -0.0009 0.1834 -0.0568 -0.0474 
3 150 0.0019 0.2032 0.1135 0.1297 
4 150 -0.0108 0.2495 -0.5278 -0.5271 
5 150 -0.0396 0.2560 -1.8898 -1.8359 
6 150 -0.0252 0.2762 -1.1125 -1.0669 
7 150 -0.0100 0.3085 -0.3958 -0.3848 
8 150 -0.0006 0.3276 -0.0229 -0.0138 
9 150 0.0446 0.3874 1.4057 1.5722 
10 150 0.0268 0.4038 0.8098 0.8912 
11 150 0.0149 0.3815 0.4764 0.4983 
12 150 0.0195 0.4021 0.5918 0.6137 
13 150 0.0100 0.4309 0.2826 0.3030 
14 150 0.0034 0.4376 0.0959 0.1091 
15 150 0.0176 0.4463 0.4813 0.4897 
16 150 0.0076 0.4510 0.2056 0.2123 
17 149 0.0257 0.4721 0.6611 0.6619 
18 149 0.0258 0.4582 0.6849 0.6802 
19 147 -0.0025 0.4898 -0.0609 -0.0666 
20 147 0.0072 0.5164 0.1693 0.1658 
21 147 -0.0046 0.5168 -0.1080 -0.1157 
22 147 -0.0199 0.5087 -0.4719 -0.4820 
23 147 -0.0252 0.5296 -0.5752 -0.5850 
24 145 0.0244 0.5890 0.4962 0.5023 
25 144 0.0081 0.5956 0.1636 0.1639 
26 142 -0.0107 0.6008 -0.2120 -0.2143 
27 140 -0.0166 0.6137 -0.3193 -0.3242 
28 139 -0.0006 0.6242 -0.0121 -0.0150 
29 137 0.0032 0.6455 0.0578 0.0612 
30 135 0.0048 0.6302 0.0879 0.0890 
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Value-Weighted Cumulative Abnormal Returns (vwCARs) 

Montht Nt CARt̅̅ ̅̅ ̅ SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
31 134 -0.0056 0.6460 -0.1006 -0.1013 
32 134 -0.0114 0.6377 -0.2059 -0.2068 
33 134 -0.0197 0.6619 -0.3432 -0.3398 
34 133 -0.0528 0.6752 -0.8990 -0.8812 
35 131 -0.0599 0.6726 -1.0159 -1.0017 
36 130 -0.0750 0.6745 -1.2625 -1.2428 

หมายเหตุ : CARt̅̅ ̅̅ ̅ คอื อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตสิะสมแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูคา่ทางตลาด สถติทิดสอบ t-stat และ Skewness-adj t-
stat ม ีH0 คอื CARt̅̅ ̅̅ ̅ ไมแ่ตกต่างจาก 0 และ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 

ภาพท่ี 4-3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง CAR แบบถ่วงน ้าหนัก และระยะเวลาภายหลงัการน าเสนอครัง้แรก 
(เดือน) 
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ตารางท่ี 4-7 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของ BHARt
 แบบถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าทางตลาด 

Value-Weighted Buy and Hold Abnormal Returns (vwBHARs) 

Montht Nt BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
1 150 0.0117 0.1415 1.0076 1.0488 
2 150 -0.0039 0.1876 -0.2552 -0.2400 
3 150 0.0006 0.2201 0.0311 0.0542 
4 150 -0.0094 0.2714 -0.4244 -0.4111 
5 150 -0.0436 0.2767 -1.9238 -1.8293 
6 150 -0.0245 0.3031 -0.9854 -0.9037 
7 150 0.0033 0.3471 0.1152 0.1409 
8 150 0.0211 0.3727 0.6925 0.7581 
9 150 0.0994 0.5559 2.1837* 3.0396** 
10 150 0.0881 0.6069 1.7709 2.3944* 
11 150 0.0300 0.4222 0.8672 0.9356 
12 150 0.0412 0.4532 1.1101 1.2114 
13 150 0.0410 0.5124 0.9775 1.1166 
14 150 0.0320 0.5120 0.7638 0.8646 
15 150 0.0406 0.4810 1.0313 1.1199 
16 150 0.0271 0.4899 0.6760 0.7330 
17 149 0.0326 0.4723 0.8388 0.8788 
18 149 0.0303 0.4533 0.8120 0.8354 
19 147 -0.0030 0.4708 -0.0759 -0.0691 
20 147 0.0140 0.4895 0.3457 0.3555 
21 147 0.0129 0.5096 0.3058 0.3197 
22 147 0.0028 0.5112 0.0669 0.0788 
23 147 0.0264 0.5530 0.5758 0.6077 
24 145 0.1608 0.7889 2.4460* 3.2753** 
25 144 0.1086 0.7039 1.8445 2.2267* 
26 142 0.0919 0.7108 1.5349 1.8148 
27 140 0.0539 0.6822 0.9322 1.0308 
28 139 0.0772 0.7271 1.2465 1.4077 
29 137 0.1129 0.8142 1.6174 1.9206 
30 135 0.0865 0.7971 1.2555 1.4485 
31 134 0.0829 0.8121 1.1767 1.3526 
32 134 0.0586 0.8000 0.8449 0.9601 
33 134 0.0746 0.8902 0.9667 1.1380 
34 133 0.0460 0.9168 0.5761 0.6847 
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Value-Weighted Buy and Hold Abnormal Returns (vwBHARs) 

Montht Nt BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
35 131 0.0350 0.9007 0.4425 0.5276 
36 130 0.0245 0.9396 0.2957 0.3701 

หมายเหตุ : BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  คอื อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตสิะสมแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูคา่ทางตลาด สถติทิดสอบ t-stat และ Skewness-adj t-
stat ม ีH0 คอื BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  ไมแ่ตกต่างจาก 0 และ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 
 

ภาพท่ี 4-4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง BHAR แบบถ่วงน ้าหนัก และระยะเวลาภายหลงัการน าเสนอครัง้แรก 
(เดือน) 

 
 

สมมติฐานท่ี 1 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก มคี่าต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด (ยนืยนัผล) 

จากตารางที่ 4-6 และตารางที่ 4-7 นัน้แสดงให้เห็นว่าในเดือนแรกนัน้ vwCARt (อัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวสะสมแบบถ่วงน ้าหนกั) และ vwBHARt (อตัราผลตอบแทนระยะยาวซือ้แลว้ถอืแบบ

ถ่วงน ้าหนัก) มคี่าเท่ากบั 1.17% แต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติิซึ่งสามารถตคีวามได้ว่าหลกัทรพัยท์ี่เสนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก จะมอีัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกในช่วงแรก (ระยะสัน้) หลงัจากการ

น าเสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  

ซึ่งจากการศึกษาโดยการค านวณ CARt และ BHARt ด้วยวิธีการไม่ถ่วงน ้าหนัก และถ่วง

น ้าหนักด้วยมูลค่าตลาดนัน้พบว่าให้ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกนัเนื่องจากขนาดของกิจการนัน้มี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกตขิองหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะ
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เป็นครัง้แรก (Brav and Gompers, 1997; Carpentier et al., 2010) กล่าวคือกิจการที่มขีนาดใหญ่ (มี

มลูค่าทางตลาดสงู) จะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตขิองหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรก นัน้มคี่าเพิม่ขึน้ ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึท าการศกึษาโดยการตดัหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าทางการตลาด

มากกว่า 1 หมื่นลา้นบาทจ านวน 23 บรษิทั (แสดงผลในภาคผนวก ช. ตารางภาคผนวกที ่2 และตาราง

ภาคผนวกที ่3) พบว่า ณ สิน้ปีที ่3 vwCARs และ vwBHARs มคี่าเท่ากบั -39.25% (t stat = -4.7753 , 

Skewness-adj t = -4.9364) แล ะ  - 2 6 . 0 4% (t stat = -2.9205, Skewness-adj t = -2.0580) โ ดยมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งให้ผลสอดคล้องกบัการศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผิดปกติ

จากการค านวณดว้ยวธิไีมถ่่วงน ้าหนกั 

จากการศกึษาอตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตขิองหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก นัน้พบว่าในระยะยาว (3 ปี) อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

นัน้มคี่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด (ต ่ากว่าที่ควรจะเป็น : Long-run Underperformance) ซึ่ง

สามารถอธบิายไดจ้ากสมมตฐิาน 3 สมมตฐิาน 1) สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ (Miller, 1977) 

2) สมมติฐานการสร้างความประทับใจ (Shiller, 1990) 3) สมมติฐานการฉวยโอกาส (Ritter, 1991; 

Loughran and Ritter, 1995)  

 

 4.3 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและปัจจยั

ต่างๆ 

  4.3.1 ผลการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา 

 ในส่วนของผลการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนานัน้จะแสดงใหเ้หน็ถงึขอ้มลูทางสถติต่ิางๆ 

ของตวัแปรซึง่สามารถท าใหเ้หน็ภาพกวา้งของลกัษณะขอ้มลูรวมไปถงึลกัษณะการกระจายตวัของขอ้มลู

อย่างคร่าวๆ ซึง่ผูศ้กึษาไดแ้บ่งตวัแปรออกเป็น 4 ประเภท คอื 1) ตวัแปรตาม (CAR12, CAR24, CAR36, 

BHAR12, BHAR24 และ BHAR36) 2) ตัวแปรอิสระ (STAKEHOLDER, DIVERGENCE, UNREP และ 

PBV) 3) ตวัแปรควบคุม (AGE, SIZE และ RETENTION) เนื่องจากตวัแปร SIZE เป็นตวัแปรทีค่ านวณ

มาจากฟงัก์ชัน่ลอการทิมึ (Logarithm) ของมูลค่าทางตลาด (Market Capitalization) จงึควรแสดงสถิติ

เชงิพรรณนาของ Market Capitalization ด้วย อีกทัง้ในส่วนของตวัแปร STAKEHOLDER นัน้เป็นตัว

แปรที่สรา้งเป็นดชันีจากองค์ประกอบย่อย 7 ส่วน คอื EMPLOYEE, CUSTOMER, ENVIRONMENT, 

PARTNER, SHAREHOLDER, SOCIETY และ CREDITOR จึงสมควรแสดงสถิติเชิงพรรณนาของ
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องค์ประกอบย่อยด้วย พร้อมทัง้แสดงผลต่างของตัวแปรต่างๆ เมื่อแบ่งตัวแปร STAKEHOLDER 

ออกเป็นกลุ่มทีม่คีะแนนสงู และกลุ่มทีม่คีะแนนต ่าเพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของขอ้มลูไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 

ตารางท่ี 4-8 แสดงผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร 
ตวัแปร Mean Median Maximum Minimum SD 
CAR12 -0.0591 -0.1098 1.6093 -1.4123 0.5381 
CAR24 -0.2008 -0.1895 1.3723 -1.9826 0.7131 
CAR36 -0.3146 -0.3115 2.0339 -2.575 0.8578 
BHAR12 -0.0053 -0.1503 3.6975 -1.1661 0.6666 
BHAR24 -0.1184 -0.2901 2.9886 -1.4083 0.7421 
BHAR36 -0.2031 -0.4184 5.9511 -1.5175 0.9726 

STAKEHOLDER 4.3754 4.4048 9.881 0 2.0602 
DIVERGENCE 0.0341 0.0342 0.0699 0.0017 0.0161 

UNREP 0.0541 0.0393 0.2165 0.0021 0.0496 
PBV 1.9647 1.965 2.88 1.06 0.3523 
AGE 15.21 13.0206 52.7644 0.1808 9.8628 

Market Capitalization (106) 7,130 2,190 97,900 468 14,700 
SIZE 21.7794 21.508 25.3073 19.964 1.1837 

RETENTION 0.687 0.7051 0.8755 0.3999 0.0943 

หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 12, 24 และ 36 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบซือ้แลว้ถอื 12, 24 
และ 36 เดอืน STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยี วดัคา่จากดชันีการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ช้
ทดสอบสมมตฐิานความแตกตา่งทางความคดิ วดัค่ามาจากสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบ

สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัคา่มาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูคา่ทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการการขายหลกัทรพัย ์IPO 
PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูคา่

ทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ 

 

จากตารางที ่4-8 เมือ่พจิารณาตวัแปรตามซึง่ประกอบดว้ย CAR12, CAR24, CAR36, BHAR12, 

BHAR24 และ BHAR36 นัน้พบว่าค่าเฉลีย่ของตวัแปร CARt และ BHARt นัน้มคี่าลดลงในระยะเวลา 1 ปี 

2 ปี และ 3ปีพบว่า CARt มคี่าเฉลี่ย -5.91%, -20.08% และ -31.46% ตามล าดบั BHARt มคี่าเฉลี่ย -

0.53%, -11.84% และ -20.31% ตามล าดบั 

 ในส่วนของตวัแปรอสิระนัน้ตวัแปร STAKEHOLDER มคี่าเฉลีย่ที ่4.3754 คะแนน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.0602 คะแนน ค่าสูงสุดมคี่า 9.881 คะแนน ค่าต ่าสุดมคี่า 0 คะแนน ตัวแปร 

DIVERGENCE มคี่าเฉลี่ยที่ 3.41% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.61% ตัวแปร UNREP มคี่าเฉลี่ยที่ 

5.41% ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที ่4.96% ตวัแปร PBV มคี่าเฉลีย่ที ่1.9647 เท่า ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ที ่0.3523 เท่า 

ส าหรบัการพิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรควบคุมพบว่าตัวแปร AGE มคี่าเฉลี่ย 

15.21 ปีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 9.8625 ปี ตัวแปร SIZE ซึ่งเป็นการค านวณมาจากฟงัก์ชัน่



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

53 
 

ลอการทิึมของ Market Capitalization พบว่า Market Capitalization มคี่าเฉลี่ย 7,310 ล้านบาท ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 14,700 ล้านบาท ตัวแปร RETENTION มีค่าเฉลี่ย 68.7% ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมคี่า 9.43% 
 

ตารางท่ี 4-9 แสดงผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนาขององคป์ระกอบย่อยตวัแปร STAKEHOLDER 

 Sample Mean Median Maximum Minimum SD 
EMPLOYEE 

Sub Sample 

4.8778 5 10 0 0.5381 
CUSTOMER 5.3333 5 10 0 0.7131 

ENVIRONMENT 3.9000 5 10 0 0.8578 
PARTNER 2.6833 2.5 10 0 0.6666 

SHAREHOLDER 3.3500 2.5 10 0 0.7421 
SOCIETY 7.2667 7.5 10 0 0.9726 

CREDITOR 3.2167 2.5 10 0 2.0602 
STAKEHOLDER Full Sample 4.3754 4.4048 9.881 0 0.0161 

หมายเหตุ : EMPLOYEE คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อพนกังาน CUSTOMER คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อลูกคา้ ENVIRONMENT คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อ
สิง่แวดลอ้ม PARTNER คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อคูค่า้ SHAREHOLDER คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ SOCIETY คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อสงัคม 

CREDITOR คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อเจา้หนี้ STAKEHOLDER คอื ดชันีการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 
 

 จากตารางที่  4-9 แสดงผลสถิติ เชิงพรรณนาองค์ประกอบย่อยของตัวแปร 

STAKEHOLDER ซึ่งประกอบไปด้วย EMPLOYEE, CUSTOMER, ENVIRONMENT, PARTNER, 

SHAREHOLDER, SOCIETY และ CREDITOR เนื่องจากตวัแปร STAKEHOLDER นัน้มคีวามส าคญั

ในการทดสอบสมมตฐิานส าหรบัการศกึษานี้ อกีทัง้การบรรยายสถติเิชงิพรรณนาองค์ประกอบยอ่ยของ

ตัวแปร STAKEHOLDER นัน้จะท าให้เห็นภาพรวมของตัวแปร STAKEHOLDER ได้ชดัเจนมากขึ้น 

พบว่าส่วนประกอบย่อย SOCIETY มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 7.2667 คะแนน และส่วนประกอบย่อย 

PARTNER มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 2.6833 แสดงให้เหน็ว่าหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก ในระหว่างปีพ.ศ.2544 – ปีพ.ศ.2556 มกีารใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีดา้นสงัคม

มาก และใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีดา้นคู่คา้น้อย 
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ตารางท่ี 4-10 แสดงสถิติเปรียบเทียบของตวัแปรต่างๆ ระหว่างหลกัทรพัยท่ี์มี STAKEHOLDER สูง และ 
STAKEHOLDER ต า่ 

 
High 

STAKEHOLDER 
Low 

STAKEHOLDER 
Difference 

CAR12 0.0497 -0.0751 
0.1248 

(1.17) 

CAR24 -0.0291 -0.2563 
0.2272 
(1.62) 

CAR36 -0.1830 -0.3466 
0.1636 
(1.1664) 

BHAR12 0.1064 -0.0353 
0.1417 
(1.01) 

BHAR24 0.0450 -0.1962 
0.2413 

(1.59) 

BHAR36 -0.0822 -0.2878 
0.2056 
(1.3545) 

DIVERGENCE 0.2754 0.1676 
0.1078 
(1.37) 

UNREP 0.0527 0.0493 
0.0004 
(0.36) 

PBV 2.0382 1.8874 
0.1508* 

(2.09) 

AGE 15.9902 14.9956 
0.9947 
(0.47) 

SIZE 21.9432 21.5915 
0.3517 
(1.52) 

RETENTION 0.6672 0.6948 
-0.0276 
(-1.43) 

หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 12, 24 และ 36 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบซือ้แลว้ถอื 12, 24 
และ 36 เดอืน STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยี วดัคา่จากดชันีการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ช้
ทดสอบสมมตฐิานความแตกตา่งทางความคดิ วดัค่ามาจากสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบ

สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัคา่มาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูคา่ทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการการขายหลกัทรพัย ์IPO 
PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูคา่
ทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ โดย** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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 จากตารางที่ 4-10 ได้แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) ซึ่งการ

เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของตวัแปรต่างๆ ณ ระดบัตวัแปร STAKEHOLDER ที่ต่างกนั (สูงและต ่า) โดย

แบ่งกลุ่มทีม่คี่า STAKEHOLDER สูงจากต าแหน่งทีสู่งกว่า Percentile ที ่66.67 หรอื STAKEHOLDER 

มคี่ามากกว่า 5.3175 คะแนน และ   STAKEHOLDER ต ่าจากต าแหน่งที่ต ่ากว่า Percentile ที่ 33.33 

หรือ STAKEHOLDER มีค่าต ่ ากว่า 3.6111 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปร PBV ของกลุ่มที่มีค่า 

STAKEHOLDER   สูงมคีวามแตกต่างจากกลุ่มทีม่คี่า STAKEHOLDER ต ่าเท่ากบั 0.1428 เท่าทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

4.3.2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบก าลังสองน้อยที่สุดในการทดสอบ

สมมตฐิานการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและปจัจยัต่างๆ เพื่อหาความสมัพนัธข์องตวั

แปรตามสมการถดถอยที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานในบทที่ 3 พร้อมทัง้ได้ท าการวิเคราะห์ค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Coefficient Correlation) ระหว่างตวัแปร 
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ตารางท่ี 4-11 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

 STAKEHOLDER DIVERGENCE UNREP PBV AGE SIZE RETENTION 

STAKEHOLDER 
1 
 

      

DIVERGENCE 
-0.0185 
(-0.2248) 

1 
 

     

UNREP 
0.0225 
(0.2736) 

-0.1078 
(-1.3194) 

1 
 

    

PBV 
0.2169** 

(2.7033) 
0.035 

(0.4265) 
0.0605 
(0.7375) 

1 
 

   

AGE 
0.0976 
(1.1928) 

0.0217 
(0.2646) 

0.1385 

(1.7008) 
0.1636* 

(2.0177) 
1 
 

  

SIZE 
0.1539 

(1.8954) 
-0.0985 
(-1.2036) 

0.6147** 

(9.4802) 
0.1586 

(1.9548) 
0.0575 
(0.701) 

1 
 

 

RETENTION 
-0.1383 

(-1.6987) 
-0.038 

(-0.4628) 
0.0649 

(-0.7909) 
0.0798 
(0.9742) 

-0.0594 
(-0.7243) 

0.1188 
(1.455) 

1 
 

หมายเหตุ : STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยี วดัค่าจากดชันกีารปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูคา่ทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการการขายหลกัทรพัย ์IPO PBV คอื ตวั
แปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูคา่ทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี  SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูคา่
ทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ โดย ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สมมตฐิานหลกัคอื คา่สหสมัพนัธข์องตวัแปร

คู่นัน้มคี่าไมแ่ตกตา่งจาก 0 
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 จากตารางที่  4-11 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ร ะหว่ า งตัวแปรนั ้นพบว่ าตัว แปร 

STAKEHOLDER มคี่าสหสมัพนัธ์กบัตวัแปร PBV เท่ากบั 0.2169 ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ตวัแปร 

UNREP มคี่าสหสมัพนัธก์บัตวัแปร SIZE เท่ากบั 0.6147 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ตวัแปร PBV มคี่า

สหสมัพนัธก์บัตวัแปร AGE เท่ากบั 0.1636 ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยนอกจากนี้ตวัแปรคู่อื่นๆ มี

ความสมัพนัธ์กนัแต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิส าหรบัการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรนัน้เพื่อตรวจสอบ

ปญัหา Multicollinearity ในเบื้องต้นซึ่งตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญนั ้นอาจเกิดปญัหา 

Multicollinearity ได้จงึได้ท าการทดสอบ VIF ซึ่งพบว่ามคี่าไม่เกนิ 4 ส าหรบัทุกสมการถดถอยในการทดสอบ

สมมตฐิานซึง่แสดงผลในภาคผนวก ซ. ตารางภาคผนวกที ่4 ดงันัน้ในการทดสอบสมมตฐิานในการศกึษานี้จงึ

ไมพ่บปญัหา Multicollinearity  
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ตารางท่ี 4-12 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดด้วยวิธี White heteroscedasticity-
consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปรตามคือตวัแปร CAR และ BHAR 12 เดือน 

 Dependent Variable 
CAR12 BHAR12 

1 2 3 4 5 6 

Intercept 
1.7328* 

(2.0873) 
1.7537* 

( 2.1043) 
1.4464 
(1.6358) 

1.7036 
(1.6381) 

1.7345 
(1.6442) 

0.8751 
(0.8584) 

STAKEHOLDER 
 0.0085 

(0.482) 
0.0978 
(1.1073) 

 0.0126 
(0.5699) 

0.2117 
(1.5178) 

DIVERGENCE 
-12.3551** 

(-5.6197) 
-12.3259** 

(-5.5977) 
-7.1071 
(-1.1176) 

-11.3576** 

(-4.9850) 
-11.3144** 

(-4.6569) 
-5.4952 
(-0.8772) 

UNREP 
1.4402 

(1.8124) 
1.4821 

(1.8306) 
2.713 

(1.9726) 
1.1138 
(1.1911) 

1.1758 
(1.231) 

3.2492 

(1.9071) 

PBV 
-0.1156 
(-0.9648) 

-0.1267 

(-1.0223) 
-0.0838 
(-0.4969) 

-0.1509 
(-0.8352) 

-0.1673 
(-0.8696) 

0.0424 
(0.2328) 

AGE 
-0.0093** 

(-2.6966) 
-0.0093** 

(-2.7104) 
-0.0088** 

(-2.5649) 
-0.0116** 

(-3.0431) 
-0.0116** 

(-3.0584) 
-0.011** 

(-2.9684) 

SIZE 
-0.0314 
(-0.8082) 

-0.0343 

(-0.8645) 
-0.0363 
(-0.8479) 

-0.0274 
(-0.6138) 

-0.0317 
(-0.6852) 

-0.0257 
(-0.5199) 

RETENTION 
-0.2966 
(-0.7724) 

-0.2632 

(-0.6918) 
-0.2521 
(-0.666) 

-0.2276 
(-0.4613) 

-0.1783 
(-0.3769) 

-0.2005 
(-0.4262) 

STAKEHOLDER* 
DIVERGENCE 

  -1.1968 
(-1.017) 

  -1.3724 
(-1.1227) 

STAKEHOLDER* 
UNREP 

  -0.3055 
(-1.1294) 

  -0.5371 
(-1.4348) 

STAKEHOLDER* 
PBV 

  -0.0151 
(-0.4462) 

  -0.0597 
(-1.1887) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Ramsey’s Test 
p-value 

0.1877 0.1604 0.0621 0.5025 0.5509 0.4056 

Hausman Test 
p-value 

- 0.1293 0.3764 - 0.3105 0.5309 

Adjusted R2 0.1809 0.1759 0.164 0.0880 0.0827 0.0759 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 12 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แล้วถอื 12 เดอืน STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมูลค่าทางการตลาดของ Underwriter ที่
จดัการการขายหลกัทรพัย์ IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด 
RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว Ramsey Test เป็นการทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ของสมการถดถอย โดย H0 คอื มี
ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้แบบเสน้ตรง Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มี

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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ตารางท่ี 4-13 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดด้วยวิธี White heteroscedasticity-
consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปรตามคือตวัแปร CAR และ BHAR 24 เดือน 

 
Dependent Variable 

CAR24 BHAR24 
7 8 9 10 11 12 

Intercept 
1.9197 
(1.6403) 

1.9285 

(1.6592) 
1.8133 
(1.5602) 

0.8250 
(0.6677) 

0.8321 
(0.6724) 

0.2239 
(0.1848) 

STAKEHOLDER 
 0.0193 

(0.7887) 
-0.0166 
(-0.1469) 

 
0.0155 
(0.5766) 

0.0406 
(0.2644) 

DIVERGENCE 
-15.0990** 

(-5.2803) 
-15.0234** 

(-5.2686) 
-19.266** 

(-3.0681) 
-14.0361** 

(-4.5853) 
-13.9753** 

(-4.5863) 
-20.8723** 

(-3.4088) 

UNREP 
2.8752* 

(2.4980) 
2.9404* 

(2.5298) 
5.6921** 

(3.1153) 
1.6871 
(1.4155) 

1.7396 
(1.4679) 

6.4339* 

(2.4758) 

PBV 
-0.0852 
(-0.5029) 

-0.1114 
(-0.6425) 

-0.2032 
(-0.9963) 

0.0042 
(0.0223) 

-0.017 
(-0.0862) 

-0.0186 
(-0.0815) 

AGE 
-0.0102* 

(-2.0156) 
-0.0101* 

(-2.0259) 
-0.0108* 

(-2.1782) 
-0.0110* 

(-2.3710) 
-0.0109* 

(-2.3643) 
-0.0121** 

(-2.7234) 

SIZE 
-0.0478 
(-0.9055) 

-0.0527 
(-0.992) 

-0.0403 
(-0.7689) 

-0.0141 
(-0.2487) 

-0.018 
(-0.3101) 

0.0086 
(0.1568) 

RETENTION 
-0.2607 
(-0.4678) 

-0.1796 
(-0.3213) 

-0.1541 
(-0.2703) 

-0.0705 
(-0.1304) 

-0.0052 
(-0.0095) 

0.0016 
(0.0028) 

STAKEHOLDER* 
DIVERGENCE 

  
0.9756 
(0.7672) 

  
1.5554 
(1.1938) 

STAKEHOLDER* 
UNREP 

  
-0.6993 
(-1.7468) 

  
-1.2115* 

(-2.1655) 
STAKEHOLDER* 

PBV 
  

0.0205 
(0.4595) 

  
-0.005 

(-0.0876) 
Year 

Fixed Effects 
Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Ramsey’s Test 
p-value 

0.4767 0.355 0.6572 0.9673 0.9251 0.6984 

Hausman Test 
p-value 

- 0.1944 0.2634 - 0.1697 0.1088 

Adjusted R2 0.1837 0.1803 0.1756 0.1068 0.1017 0.12 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 24 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แล้วถอื 24 เดอืน STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมูลค่าทางการตลาดของ Underwriter ที่
จดัการการขายหลกัทรพัย์ IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด 
RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว Ramsey Test เป็นการทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ของสมการถดถอย โดย H0 คอื มี
ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้แบบเสน้ตรง Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มี

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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ตารางท่ี 4-14 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดด้วยวิธี White heteroscedasticity-
consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปรตามคือตวัแปร CAR และ BHAR 36 เดือน 

 
Dependent Variable 

CAR36 BHAR36 
13 14 15 16 17 18 

Intercept 
4.9994** 

(3.2839) 
4.9436** 

(3.2905) 
4.1762** 

(2.7494) 
4.4936* 

(2.3013) 
4.4578* 

(2.311) 
3.114 

(1.6746) 

STAKEHOLDER  
0.0202 
(0.7566) 

0.0836 
(0.5248) 

 
0.013 

(0.3808) 
0.287 

(1.0308) 

DIVERGENCE 
-25.8050** 

(-7.0906) 
-25.7821** 

(-7.1069) 
-39.9204** 

(-5.4717) 
-20.2075** 

(-4.6340) 
-20.1928** 

(-4.6257) 
-26.8678** 

(-3.1951) 

UNREP 
5.5187** 

(3.7717) 
5.5504** 
(3.7949) 

6.8654** 

(4.126) 
3.9788* 

(2.4485) 
3.9992* 

(2.4758) 
8.4946* 

(2.4575) 

PBV 
-0.1555 
(-0.7707) 

-0.1789 
(-0.8786) 

0.1356 
(0.4995) 

-0.0702 
(-0.2775) 

-0.0852 
(-0.3217) 

0.3858 
(1.0758) 

AGE 
-0.0069 
(-1.0761) 

-0.0066 
(-1.0246) 

-0.0087 
(-1.4322) 

-0.0055 
(-0.9277) 

-0.0053 
(-0.8636) 

-0.0065 
(-1.0918) 

SIZE 
-0.2146** 

(-3.1168) 
-0.2167** 

(-3.1472) 
-0.1838** 

(-2.8595) 
-0.2232* 
(-2.5822) 

-0.2245* 

(-2.5674) 
-0.1976* 

(2.319) 

RETENTION 
0.7032 
(1.1768) 

0.7692 
(1.2641) 

0.6575 
(1.0607) 

1.2106 
(1.7437) 

1.253 
(1.7068) 

1.1081 
(1.5903) 

STAKEHOLDER* 
DIVERGENCE 

  
3.3255* 

(2.0194) 
  

3.4664* 

(2.0268) 
STAKEHOLDER* 

UNREP 
  

-0.4105 
(-1.0129) 

  
-0.4779 
(-1.1432) 

STAKEHOLDER* 
PBV 

  
-0.0813 
(-1.1488) 

  
-0.1329 
(-1.3182) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Ramsey’s Test 
p-value 

0.4695 0.4131 0.7322 0.1558 0.1509 0.0969 

Hausman Test 
p-value 

- 0.4447 0.4696 - 0.2956 0.2981 

Adjusted R2 0.3117 0.3078 0.321 0.1292 0.1223 0.1333 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 36 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แล้วถอื 36 เดอืน STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมูลค่าทางการตลาดของ Underwriter ที่
จดัการการขายหลกัทรพัย์ IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด 
RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว Ramsey Test เป็นการทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ของสมการถดถอย โดย H0 คอื มี
ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้แบบเสน้ตรง Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มี

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05
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 จากตารางที่ 4-12 4-13 และ 4-14 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบก าลงัสองน้อย

ทีสุ่ดซึง่ในการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณนัน้อาจเกดิปญัหาท าใหค้่าสมัประสทิธิท์ีว่ดัออกมามคีวามเอนเอยีงและไม่

เทีย่งตรงขึน้ไดจ้งึตอ้งท าการทดสอบปญัหาต่างๆ ก่อนโดยในการศกึษาน้ีไดท้ าการทดสอบปญัหา  

1) Misspecification ด้วย Ramsey test พบว่าทุกสมการถดถอยที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานนัน้ไม่มี

ปญัหา Non-linearity (มคีวามสมัพนัธท์ีไ่มใ่ช่เสน้ตรง) 

2) Multicollinearity ซึ่งทดสอบเบื้องต้นจากตารางที่ 4-11 และท าการทดสอบค่า VIF (ภาคผนวก ซ. 

ตารางภาคผนวกที ่4) พบว่าไมเ่กดิปญัหา Multicollinearity  

3) Heteroscedasticity (ภาคผนวก ซ. ตารางที่ 5) จากการทดสอบ White test ไม่พบว่าการวเิคราะห์

การถดถอยหุคณูในการศกึษาน้ีเกดิปญัหา Heteroscedasticity  

4) Autocorrelation (ภาคผนวก ซ. ตารางที่ 6) จากการทดสอบ Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM test นัน้พบว่าสมการที่ 3 เกิดปญัหา Autocorrelation ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 ดังนัน้จึงจ าเป็นต้อง

วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ดดว้ยวธิ ีWhite heteroscedasticity-consistent standard errors 

& covariance เพื่อบรรเทาปญัหา Autocorrelation จงึจะท าให้ค่าสมัประสทิธิจ์ากการถดถอยมคีวามเอนเอยีงและ

ความไมเ่ทีย่งตรงลดลง  

5) Endogeneity ทดสอบดว้ย Hausman test พบว่าไมเ่กดิปญัหา Endogeneity ดงันัน้การวเิคราะหก์าร

ถดถอยพหุคูณแบบก าลงัสองน้อยที่สุดจงึเป็นวธิทีี่เหมาะสมที่ใช้ในการวเิคราะห์ แต่พบว่าบางสมการถดถอยนัน้

ถงึแมผ้ลการทดสอบจะแปลผลว่าไม่พบปญัหา Endogeneity แต่ค่า p-value จากการทดสอบนัน้พบว่าเกอืบจะมี

นัยส าคญัทางสถติคิอืสมการที่ 2 และ 12 ซึ่งมคี่า p-value เท่ากบั 0.1293 และ 0.1088 ตามล าดบั โดยสมมตฐิาน

หลกัในการทดสอบ Hausman test คอื ไม่เกดิปญัหา Endogeneity ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึไดท้ าการวเิคราะหก์ารถดถอย

พหุคณูก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองขัน้เพื่อบรรเทาปญัหา Endogeneity แสดงผลการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาของ

ตวัแปรเครือ่งมอื และแสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองขัน้ในภาคผนวก ญ. 

ตารางภาคผนวกที่ 12 ตารางภาคผนวกที่ 13 และตารางภาคผนวกที่ 14 ซึ่งพบว่าวธิกีารวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณก าลงัสองน้อยที่สุดแบบสองขัน้นัน้ไม่เหมาะส าหรบัการวเิคราะห์เนื่องจากค่า Adjusted R2 ให้ค่าเป็นลบ 

ถงึแมว้่าค่าสถติทิดสอบ Hansen-Sargan Test (ใชท้ดสอบตวัแปรเครื่องมอืทีน่ ามาใช้ในสมการลดรูปนัน้เหมาะสม
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ส าหรบัการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณก าลงัสองน้อยที่สุดแบบสองขัน้หรอืไม่) ให้ผลยอมรบัสมมติฐานหลกั ซึ่ง

หมายความว่าตวัแปรเครือ่งมอืนัน้เหมาะสมในการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองขัน้ 

อกีทัง้ยงัไดเ้พิม่ปจัจยัคงทีด่า้นปี และอุตสาหกรรม (Year and Industry Fixed Effect) นอกจากนี้ยงัพบ

กว่ากลุ่มสมการที่มตีวัแปรตามคอื CARt นัน้ตวัแปรอสิระและตวัแปรควบคุมสามารถอธบิายตวัแปรตามได้ดกีว่า

กลุ่มสมการที่มีตัวแปรตามคือ BHARt จากค่า Adjusted R2 ของกลุ่มสมการที่มีตัวแปรตามคือ CARt นัน้มีค่า

มากกว่าค่า Adjusted R2 ของกลุ่มสมการที่มตีวัแปรตามคอื BHARt รวมไปถงึยงัศกึษาความสมัพนัธอ์งค์ประกอบ

ยอ่ยของตวัแปร STAKEHOLDER และอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตขิองหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรก ดว้ยวธิวีเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณซึง่แสดงผลในภาคผนวก ฌ ตารางภาคผนวกที ่10 และ 11 ซึง่ไม่

พบความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญั และสามารถสรปุผลการวเิคราะหต์ามสมมตฐิานไดด้งันี้ 

 

สมมติฐานท่ี 2 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถ

อธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 

 จากสมการถดถอยที่ 1, 4, 7, 10, 13 และ 16 ในตารางที่ 4-12 ,4-13 และ 4-14 พบว่าตัวแปร 

DIVERGENCE มคีวามสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวซึ่งวดัค่าจาก CARs และ 

BHARs อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งตัวแปร DIVERGENCE นัน้เป็นตัวแทนของความแตกต่างทาง

ความคดิของนักลงทุน หมายความว่าเมื่อนักลงทุนมคีวามแตกต่างทางความคดิมากขึน้จะท าใหอ้ตัราผลตอบแทน

ระยะยาวที่ผิดปกติของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  ลดลงซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานความ

แตกต่างทางความคดิ จงึสามารถสรุปได้ว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกติของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้สามารถอธบิายไดด้ว้ยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ (Miller, 1977) 

 

สมมติฐานท่ี 3 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถ

อธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ 

 จากตารางที ่4-12, 4-13 และ 4-14 สมการถดถอยที ่7 พบความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระหว่าง

ตวัแปร UNREP และตวัแปร CARt ภายหลงัจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์24 เดอืน ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่

0.05 แต่ไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระหว่างตวัแปร UNREP และตวัแปร BHARt ในช่วงเวลา
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ภายหลงัการจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์24 เดอืน และจากสมการถดถอยที ่13 และ 16 พบความสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัระหว่างตวัแปร UNREP และตวัแปร CARs และ BHARs ภายหลงัจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์

36 เดอืน ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึง่ตวัแปร UNREP (ความมชีื่อเสยีงทีด่ขีองผูจ้ดั

จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก) เป็นตวัแทนของการสรา้งความประทบัใจ หมายความว่า

เมือ่กจิการตอ้งการสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นักลงทุน กจิการจะเลอืกใชบ้รกิารผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ที่ไม่มชีื่อเสยีงด ี (ซึ่งจะท าให้อตัราผลตอบแทนในระยะสัน้สูง) จงึเป็นสาเหตุให้อัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้ลดต ่าลงจนต ่ากว่าอตัราผลตอบแทน

ของตลาด (Beatty and Ritter, 1985) ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ จงึสามารถสรุปไดว้่าอตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกติของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  นัน้สามารถอธบิายได้ด้วย

สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ (Shiller, 1990) 

  

สมมติฐานท่ี 4 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถ

อธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานการฉวยโอกาส 

 จากตารางที ่4-12, 4-13 และ 4-14 ไม่พบว่าตวัแปร PBV มคีวามสมัพนัธก์บั CARs และ BHARs 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่ตวัแปร PBV เป็นตวัแทนของสภาวะตลาด ซึง่ตามสมมตฐิานการฉวยโอกาสนัน้กล่าว

ว่าในช่วงทีส่ภาวะตลาดเป็นช่วงเตบิโตจะเป็นช่วงที่มกีารน าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เสนอ

ขายต่อประชาชนเป็นจ านวนมากเนื่องจากในช่วงเวลาดงักล่าวหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก จะ

ถูกประเมนิมลูค่าสงูกว่าทีค่วรจะเป็น และเมือ่เวลาผ่านไปจงึท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ลดน้อยลง จงึสามารถสรปุไดว้่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตขิองหลกัทรพัยท์ี่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้ไมส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยสมมตฐิานการฉวยโอกาส (Ritter, 1991; Loughran 

and Ritter, 1995) ดงันัน้จงึไมส่ามารถยอมรบัสมมตฐิานที ่4 ได ้

 

สมมติฐานท่ี 5 การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีมคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 
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 จากตารางที่ 4-12, 4-13 และ 4-14 จากสมการถดถอยที่ 2, 5, 8, 11, 14 และ 17 พบว่าตวัแปร 

STAKEHOLDER ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปร CARt และ BHARt โดยตรงอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิดงันัน้จงึยงัไม่

สามารถยอมรบัสมมตฐิานทีก่ล่าวว่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้มคีวามสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทนระยะยาวที่

ผดิปกตขิองหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  

 ถึงแม้ว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงอย่างมีนัยส าคัญต่ออัตรา

ผลตอบแทนระยะยาว แต่การปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีอาจมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกับตวัแปรอิสระอื่นที่จะส่งต่ออัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานที ่6, 7 และ 8 

 

สมมติฐานท่ี 6 การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างความแตกต่างทาง

ความคดิและอตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 

 จากตารางที่ 4-12, 4-13 และ 4-14 จากสมการถดถอยที่ 15 และ 18 พบว่าตัวแปรปฏิสมัพนัธ์

ระหว่าง STAKEHOLDER และ DIVERGENCE มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนระยะยาว

ภายหลงัการจดทะเบยีนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย ์36 เดอืนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึหมายความว่าตวั

แปร STAKEHOLDER นัน้ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร DIVERGENCE และอตัราผลตอบแทนระยะยาว 

(ความสมัพนัธเ์ชงิลบ) นัน่อ่อนแอลง ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่6  

 

สมมติฐานท่ี 7 การปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างการสร้างความ

ประทบัใจและอตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ 12 ภายในตารางที่ 4-12, 4-13 และ 4-14 นัน้พบว่าตัวแปร 

STAKEHOLDER*UNREP ซึ่งเป็นตัวแปรปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามต่อ BHARt อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 แต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถิติต่อ CARt ในสมการถดถอยที่ 9 ซึ่งหมายความว่าตัวแปร 

STAKEHOLDER ไม่ผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร UNREP และอตัราผลตอบแทนระยะยาว ดงันัน้จงึปฏเิสธ

สมมตฐิานที ่7 
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สมมติฐานท่ี 8 การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างการฉวยโอกาสและ

อตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 

 เนื่องจากผลการทดสอบสมมตฐิานที ่4 จากผลการวเิคราะหส์มการถดถอยในตารางที ่4-12, 4-13 

และ 4-14 นัน้พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่าง PBV และอตัราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิอกีทัง้ยงั

พบว่าตวัแปรปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง STAKEHOLDER และ PBV นัน้ไม่มนีัยส าคญัทางสถิติซึ่งหมายความว่า PBV 

และ STAKEHOLDER ไมม่คีวามสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทนระยะยาว ดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิานที ่8 

 
  4.3.3 ผลการทดสอบยนืยนั 

 เพื่อเป็นการเพิม่ความน่าเชื่อถอืจากการทดสอบสมมตฐิานจากขอ้ที ่3.2 นัน้จงึจ าเป็นต้องทดสอบ

ยนืยนัผลการวเิคราะหโ์ดย 

1) ตัวแปร STAKEHOLDER นัน้สร้างขึ้นมาจากการจดัท าดชันีการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียซึ่งถูก

จดัท ามาจากการให้คะแนนองค์ประกอบย่อย 7 ด้าน คอื พนักงาน ลูกค้า สิง่แวดล้อม คู่ค้า ผู้ถอืหุ้น ชุมชน และ

เจา้หนี้ โดยคะแนนในแต่ละด้านนัน้น ามาหาค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน ้าหนักซึ่งอาจท าให้ผลการวเิคราะห์นัน้มคีวาม

คลาดเคลื่อนดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องท าการทดสอบยนืยนัโดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั ซึง่เป็นการจดักลุ่มของ

องค์ประกอบที่มคีวามสมัพนัธ์กนัโดยจดัท าเป็นตวัแปรใหม่ซึ่งรกัษาคุณสมบตัขิององค์ประกอบย่อยเดมิไว้ ซึ่งใน

การศกึษานี้ใชเ้กณฑก์ารพจิารณ์จ านวนองค์ประกอบที่เหมาะสมตามวธิ ีParallel Analysis (Horn, 1965) แสดงใน

ภาคผนวก ฐ. ตารางภาคผนวกที่ 17 ซึ่งการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกันัน้ท าให้เกดิตวัแปรที่ใช้ทดสอบยนืยนัผล

แทนตวัแปร STAKEHOLDER คอืตวัแปร F1 

2) เปลี่ยนตวัแปร DIVERGENCE ซึ่งเป็นตวัแทนของความแตกต่างทางความคดิ วัดค่ามาจากส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 25 วนัแรกภายหลงัการจดทะเบยีนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นตวัแปรเป็น

ตัวแปร INITIAL ซึ่งเป็นตัวแทนของความแตกต่างทางความคิด (Ritter, 1991;Levis, 1993) วดัค่ามาจากอัตรา

ผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

3) เปลีย่นตวัแปร UNREP ซึง่เป็นตวัแทนของการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากสดัส่วนมลูค่าทาง

การตลาดของหลกัทรพัยท์ี ่Underwriter เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเป็น UNREP2 วดัค่าจากรากที ่2 ของจ านวน IPO ทีถู่ก

จดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้ (Carter and Manster, 1990) 
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ตารางท่ี 4-15 แสดงผลการทดสอบยืนยนัการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดด้วยวิธี White 
heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปรตามคือตวัแปร CAR และ BHAR 12 

เดือน 

 
Dependent Variable 

CAR12 BHAR12 
19 20 21 22 23 24 

Intercept 
-0.3782 
(-0.5289) 

-0.3282 
(-0.4643) 

-0.2774 
(-0.3950) 

-0.2712 
(-0.3093) 

-0.2081 
(-0.2472) 

-0.1630 
(-0.1965) 

F1  
0.0249 
(0.6014) 

-0.0943 
(-0.4921) 

 
0.0314 
(0.6663) 

0.0586 
(0.2397) 

INITIAL 
-0.6423** 

(-5.4902) 
-0.6423** 

(-5.5017) 
-0.6608** 

(-5.7410) 
-0.7446** 

(-4.0989) 
-0.7446** 

(-4.3123) 
-0.7823** 

(-4.4755) 

UNREP2 
0.0185 
(0.5365) 

0.0181 
(0.5275) 

0.0167 
(0.4947) 

0.0303 
(0.7294) 

0.0298 
(0.7561) 

0.0281 
(0.7328) 

PBV 
-0.2457* 

(-2.1230) 
-0.2626* 

(-2.1630) 
-0.2548* 

(-2.1519) 
-0.2867 
(-1.4995) 

-0.3080 
(-1.6093) 

-0.3169 
(-1.6441) 

AGE 
-0.0060 
(-1.9034) 

-0.0060 
(-1.9018) 

-0.0061 
(-1.9223) 

-0.0078* 

(-2.1913) 
-0.0077* 

(-2.3084) 
-0.0079* 

(-2.3390) 

SIZE 
0.0587 
(1.8446) 

0.0563 
(1.7857) 

0.0549 
(1.7322) 

0.0568 
(1.5399) 

0.0539 
(1.5309) 

0.0561 
(1.5847) 

RETENTION 
-0.3485 
(-0.8922) 

-0.2993 
(-0.7575) 

-0.3019 
(-0.7649) 

-0.3088 
(-0.5890) 

-0.2468 
(-0.5018) 

-0.2692 
(-0.5572) 

F1* 
INITIAL 

  
-0.1123 
(-0.9146) 

  
-0.1951 
(-1.2901) 

STAKEHOLDER* 
UNREP2 

  
0.0547 
(1.5203) 

  
0.0704 
(1.6765) 

STAKEHOLDER* 
PBV 

  
-0.0296 
(-0.3624) 

  
-0.1215 
(-1.1557) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Ramsey’s Test 
p-value 

0.8839 0.7496 0.6855 0.0011 0.0001 0.0000 

Hausman Test 
p-value 

- 0.3646 0.4281 - 0.3249 0.5222 

Adjusted R2 0.2263 0.2223 0.2180 0.1817 0.1775 0.1800 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 12 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แล้วถอื 12 เดอืน F1 คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี ด้วยวธิกีาร
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั INITIAL คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่าจากอตัราผลตอบแทนในวนัแรก UNREP2 คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน
การสรา้งความประทบัใจ รากที่ 2 ของจ านวน IPO ซึง่ถกูจดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้ๆ PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมูลค่า
ทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE 
คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิที่ถอืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ Ramsey Test เป็นการทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเสน้
ของสมการถดถอย โดย H0 คอื มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้แบบเสน้ตรง Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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ตารางท่ี 4-16 แสดงผลการทดสอบยืนยนัการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดด้วยวิธี White 
heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปรตามคือตวัแปร CAR และ BHAR 24 

เดือน 

 
Dependent Variable 

CAR24 BHAR24 
25 26 27 28 29 30 

Intercept 
-1.4849 
(-1.6070) 

-1.4111 
(-1.5483) 

-1.2263 
(-1.3427) 

-1.9599* 

(-2.1259) 
-1.8956* 

(-2.0237) 
-1.7271 
(-1.7774) 

F1  
0.0532 
(0.8739) 

-0.2361 
(-0.9337) 

 
0.0463 
(0.7072) 

-0.0852 
(-0.2811) 

INITIAL 
-0.6527** 

(-4.4144) 
-0.6500** 

(-4.3919) 
-0.6910** 

(-4.8127) 
-0.5496** 

(-3.2216) 
-0.5472** 

(-3.2145) 
-0.5935 
(-3.5371) 

UNREP2 
0.0857 
(1.7612) 

0.0847 
(1.7398) 

0.0793 
(1.6848) 

0.1031* 

(2.0760) 
0.1022* 

(2.0608) 
0.0972 
(2.0136) 

PBV 
-0.2489 
(-1.4677) 

-0.2860 
(-1.5985) 

-0.2535 
(-1.3945) 

-0.1340 
(-0.7137) 

-0.1663 
(-0.8198) 

-0.1484 
(-0.7231) 

AGE 
-0.0063 
(-1.2306) 

-0.0061 
(-1.2125) 

-0.0069 
(-1.4417) 

-0.0081 
(-1.8688) 

-0.0080* 

(-1.8384) 
-0.0088 
(-2.1101) 

SIZE 
0.0955* 

(2.3593) 
0.0917* 

(2.2793) 
0.0837* 

(2.0323) 
0.0966* 

(2.2183) 
0.0933 
(2.0849) 

0.0885 
(1.9147) 

RETENTION 
-0.4591 
(-0.8250) 

-0.3453 
(-0.6163) 

-0.3418 
(-0.6077) 

-0.3282 
(-0.6041) 

-0.2292 
(-0.4178) 

-0.2525 
(-0.4773) 

F1* 
INITIAL 

  
-0.2320 
(-1.2934) 

  
-0.2430 
(-1.2547) 

F1* 
UNREP2 

  
0.0924 
(1.9083) 

  
0.0886 
(1.7479) 

F1* 
PBV 

  
-0.0063 
(-0.0631) 

  
-0.0760 
(-0.5581) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Ramsey’s Test 
p-value 

0.7546 0.6567 0.5869 0.7514 0.6546 0.4343 

Hausman Test 
p-value 

- 0.2251 0.3088 - 0.1936 0.118 

Adjusted R2 0.1663 0.1644 0.1692 0.0991 0.0953 0.0967 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 24 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แล้วถอื 24 เดอืน F1 คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี ด้วยวธิกีาร
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั INITIAL คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่าจากอตัราผลตอบแทนในวนัแรก UNREP2 คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน
การสรา้งความประทบัใจ รากที่ 2 ของจ านวน IPO ซึง่ถกูจดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้ๆ PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมูลค่า
ทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE 
คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิที่ถอืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ Ramsey Test เป็นการทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเสน้
ของสมการถดถอย โดย H0 คอื มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้แบบเสน้ตรง Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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ตารางท่ี 4-17 แสดงผลการทดสอบยืนยนัการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดด้วยวิธี White 
heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปรตามคือตวัแปร CAR และ BHAR 36 

เดือน 

 
Dependent Variable 

CAR36 BHAR36 
31 32 33 34 35 36 

Intercept 
-0.5871 
(-0.4454) 

-0.6103 
(-0.4673) 

-0.5471 
(-0.4064) 

-0.4532 
(-0.3013) 

-0.4735 
(-0.3164) 

-0.3696 
(-0.2353) 

F1  
0.0537 
(0.6606) 

0.5486 
(1.2441) 

 
0.0468 
(0.5128) 

0.7431 
(1.5571) 

INITIAL 
-0.5593** 

(-2.8247) 
-0.5587** 

(-2.8075) 
-0.5510** 

(-2.7046) 
-0.5258* 

(-2.4059) 
-0.5253* 

(-2.4081) 
-0.5213 
(-2.2254) 

UNREP2 
0.0717 
(1.1551) 

0.0743 
(1.1988) 

0.0737 
(1.1822) 

0.1528* 

(2.2301) 
0.1551* 

(2.2160) 
0.1534 
(2.2580) 

PBV 
-0.3803 
(-1.7166) 

-0.4142 
(-1.8010) 

-0.4649 
(-1.9516) 

-0.2513 
(-0.9406) 

-0.2809 
(-0.9719) 

-0.3488 
(-1.1832) 

AGE 
-0.0004 
(-0.0575) 

0.0001 
(0.0130) 

-0.0006 
(-0.0769) 

0.0002 
(0.0324) 

0.0007 
(0.1014) 

-0.0004 
(-0.0619) 

SIZE 
0.0213 
(0.3667) 

0.0215 
(0.3691) 

0.0252 
(0.4220) 

-0.0200 
(-0.2879) 

-0.0199 
(-0.2833) 

-0.0147 
(-0.2024) 

RETENTION 
0.5639 
(0.7195) 

0.6443 
(0.8090) 

0.6062 
(0.7610) 

0.7889 
(1.1011) 

0.8590 
(1.1401) 

0.7928 
(1.1146) 

F1* 
INITIAL  

 
0.3788* 

(2.1231) 
  

0.3724* 

(2.1074) 
F1* 

UNREP2  
 

-0.0450 
(-0.6414) 

  
-0.0549 
(-0.7722) 

F1* 
PBV  

 
-0.1736 
(-0.9379) 

  
-0.2562 
(-1.1316) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Ramsey’s Test 
p-value 

0.7441 0.8286 0.8796 0.1108 0.0945 0.0523 

Hausman Test 
p-value 

- 0.5067 0.3088 - 0.3355 0.3119 

Adjusted R2 0.0593 0.0545 0.0394 0.0528 0.0465 0.0367 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 24 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แล้วถอื 24 เดอืน F1 คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี ด้วยวธิกีาร
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั INITIAL คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่าจากอตัราผลตอบแทนในวนัแรก UNREP2 คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน
การสรา้งความประทบัใจ รากที่ 2 ของจ านวน IPO ซึง่ถกูจดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้ๆ PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมูลค่า
ทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE 
คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิที่ถอืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ Ramsey Test เป็นการทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเสน้
ของสมการถดถอย โดย H0 คอื มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้แบบเสน้ตรง Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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 จากตารางที ่4-15 4-16 และ 4-17 แสดงผลการยนืยนัการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ

แบบก าลังสองน้อยที่สุดด้วยวิธี White heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance 

ซึง่ใชต้วัแปร F1 ทีส่รา้งขึน้จากการวเิคราะหอ์งค์ประกอบย่อยของตวัแปร STAKEHOLDER ใชต้วัแปร 

INITIAL แทนตัวแปร DIVERGENCE และใช้ตัวแปร UNREP2 แทนตัวแปร UNREP ซึ่งได้ท าการ

ทดสอบปญัหาตาม สมมตฐิานของการวเิคราะหก์ารถดถอยพบว่า 

1) Misspecification ด้วย Ramsey test จากตารางที่ 4-15 สมการถดถอยที่ 22, 23 และ 24 

พบว่าค่า Ramsey test นัน้มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ดงันัน้สมการที่ 22, 23 และ 24 จงึเกิด

ปญัหา Non-linearity (ความสมัพนัธท์ีไ่มใ่ช่เชงิเสน้ตรง)  

2) Multicollinearity ซึง่ท าการทดสอบค่า VIF (ภาคผนวก ซ. ตารางภาคผนวกที ่7) พบว่าไม่

เกดิปญัหา Multicollinearity  

3) Heteroscedasticity (ภาคผนวก ซ. ตารางที ่8) จากการทดสอบ White test ไม่พบว่าการ

วเิคราะหก์ารถดถอยหุคณูในการศกึษาน้ีเกดิปญัหา Heteroscedasticity  

4) Autocorrelation (ภาคผนวก ซ. ตารางที่ 9) จากการทดสอบ Breusch-Godfrey Test ไม่

พบว่าการวเิคราะหส์มการถดถอยเกดิปญัหา Autocorrelation 

5) Endogeneity ด้วยการทดสอบ Hausman test พบว่าไม่เกดิปญัหา Endogeneity แต่เพื่อ

ไม่ ให้ เ ป็นการละเลยปญัหา Endogeneity ซึ่ง เกิดจากปญัหาการวัดผิดพลาดของตัวแปร F1 

(Measurement Error) ผูศ้กึษาจงึท าการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองขัน้เพื่อ

บรรเทาปญัหา Endogeneity แสดงผลในภาคผนวก ญ. ตารางภาคผนวกที่ 15 และตารางภาคผนวกที่ 

16 แต่เนื่องจากการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองขัน้นัน้ให้ผล Adjusted 

R2 เป็นลบ นัน่หมายความว่าการวเิคราะห์นี้ไม่เหมาะสม ถงึแมว้่าค่าสถติทิดสอบ Hansen-Sargan test 

จะใหผ้ลว่าตวัแปรเครือ่งมอืนัน้มคีวามเหมาะสมในการใชว้เิคราะหส์มการถดถอยก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบ

สองขัน้ ดงันัน้การวเิคราะหแ์บบ OLS จงึเป็นวธิทีีเ่หมาะสมมากกว่า 

ดงันัน้จากการทดสอบยนืยนัการวเิคราะหก์ารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

และปจัจยัต่างๆ ใหผ้ลการทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 
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สมมติฐานท่ี 2 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก สามารถอธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ (ยนืยนัผล) 

 จากตารางที่ 4-15, 4-16 และ 4-17 สมการถดถอยที่ 19, 22, 25, 28, 31 และ 34 ตวั

แปร INITIAL ซึง่เป็นตวัทีใ่ช้ทดสอบยนืยนัผลแทนตวัแปร DIVERGENCE มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบต่อ

อตัราผลตอบแทนระยะยาวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่เป็นการยนืยนัผลการยอมรบัสมมตฐิานที ่ 2 ซึง่

สรุปได้ว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้สามารถ

อธบิายไดด้ว้ยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 

 

สมมติฐานท่ี 3 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก สามารถอธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ (ยนืยนัผล) 

 จากตารางที ่4-15, 4-16 และ 4-17 มเีพยีงสมการถดถอยที ่34 ทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปร UNREP2 และอตัราผลตอบแทนระยะยาวมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมการถดถอยที ่13 และ 16 ในตารางที ่4-14 ทีใ่หผ้ลว่า UNREP มคีวามสมัพนัธต่์ออตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิจากการที่ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกนันี้จงึปฏเิสธ

สมมตฐิานที ่3และสามารถสรุปไดว้่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรกนัน้ไมส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ 

 

สมมติฐานท่ี 4 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก สามารถอธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานการฉวยโอกาส (ยนืยนัผล) 

 ผลการทดสอบจากตารางที่ 4-15, 4-16 และ 4-17 พบว่าให้ผลสอดคล้องกับผลการ

ทดสอบจากตารางที ่4-12, 4-13 และ 4-14 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที ่4 และสรปุไดว้่าอตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ไม่สามารถอธบิายไดด้ว้ยสมมตฐิานการฉวย

โอกาส  

 

สมมติฐานท่ี 5 การปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีมคีวามสมัพนัธ์ทางตรงกบัอตัราผลตอบแทน

ระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก (ยนืยนัผล) 
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 จากตารางที่ 4-15, 4-16 และ 4-17 นัน้ให้ผลที่สอดคล้องกบัการทดสอบสมมตฐิานที่ 5 

จากตารางที่ 4-12, 4-13 และ 4-14 จึงสามารถยืนยันได้ว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียนั ้นไม่มี

ความสมัพนัธ์โดยตรงต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิเนื่องจากตวัแปร F1 ซึ่ง

เป็นตัวแปรที่ใช้ทดสอบยืนยนัผลแทนตัวแปร STAKEHOLDER ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติต่ิออตัราผลตอบแทนระยะยาวจงึปฏเิสธสมมตฐิานที ่5 

 

สมมติฐานท่ี 6 การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างความ

แตกต่างทางความคดิและอตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง (ยนืยนัผล) 

 จากตารางที่ 4-15, 4-16 และ 4-17 สมการถดถอยที่ 33 และ 36 พบว่าตัวแปร

ปฏิสัมพันธ์ F1*INITIAL มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่ระดับ

นัยส าคญั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมตฐิานที ่6 จากตารางที ่4-12, 4-13 และ 4-14 ดงันัน้

จงึยอมรยัสมมตฐิานที ่6 

 

สมมติฐานท่ี 7 การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างการสรา้ง

ความประทบัใจและอตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง (ยนืยนัผล) 

 จากการทดสอบยนืยนัผลตารางที ่4-15, 4-16 และ 4-17 พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวั

แปรปฏสิมัพนัธ ์F1*UNREP2 และอตัราผลตอบแทนระยะยาวไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยที่  12 ภายในตารางที่  4-12, 4-13 และ 4-14 ที่พบว่าตัวแปร 

STAKEHOLDER*UNREP มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มต่อ BHAR อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 

0.05 ดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิานที ่7 

 

สมมติฐานท่ี 8 การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างการฉวย

โอกาสและอตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง (ยนืยนัผล) 

 การทดสอบใหผ้ลสอดคลอ้งกนัระหว่างตารางที ่4-15, 4-16 และ 4-17 กบัตารางที ่4-12, 

4-13 และ 4-14 ซึ่งพบว่าตวัแปรปฏสิมัพนัธ์ F1*PBV และตวัแปรปฏิสมัพนัธ์ STAKEHOLDER*PBV 

นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทนระยะยาวดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิานที ่8 
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 จากการทดสอบสมมตฐิานและการทดสอบยนืยนัผลจงึสามารถสรปุผลการทดสอบดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4-18 แสดงผลการสรปุการทดสอบสมมติฐานและการทดสอบยืนยนัผล 

สมมตฐิาน
ที ่

รายละเอยีด 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ผลการ
ทดสอบ
ยนืยนั 

สรุปผลการ
ทดสอบ 

1 
อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก มคี่าต ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด 

ยอมรบั ยอมรบั ยอมรบั 

2 
อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย
ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถอธบิายไดโ้ดย

สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 
ยอมรบั ยอมรบั ยอมรบั 

3 
อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย
ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถอธบิายไดโ้ดย

สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ 
ยอมรบั ปฏเิสธ ปฎเิสธ 

4 
อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย
ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถอธบิายไดโ้ดย

สมมตฐิานการฉวยโอกาส 
ปฏเิสธ ปฎเิสธ ปฎเิสธ 

5 
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีมคีวามสมัพนัธท์างตรงกบั
อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 
ปฏเิสธ ปฎเิสธ ปฎเิสธ 

6 
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลให้

ความสมัพนัธร์ะหว่างความแตกต่างทางความคดิและ
อตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 

ยอมรบั ยอมรบั ยอมรบั 

7 
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลให้

ความสมัพนัธร์ะหว่างการสรา้งความประทบัใจและ
อตัราผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 

ปฏเิสธ ปฎเิสธ ปฎเิสธ 

8 
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างการฉวยโอกาสและอตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวอ่อนแอลง 
ปฏเิสธ ปฎเิสธ ปฎเิสธ 

 

 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่ าตัวแปร STAKEHOLDER นั ้นส่ งผลให้

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร DIVERGENCE และอัตราผลตอบแทนระยะยาว (CARt และ BHARt) 

อ่อนแอลง ซึง่หมายความว่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกหากมคี่า STAKEHOLDER 

สูงจะท าให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวสูงขึ้นตามดังนั ้นการศึกษานี้จึงศึกษาและแสดงผลอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวระหว่างหลกัทรพัย์ที่มคี่า STAKHOLDER สูง (สูงกว่า Percentile ที่ 75 หรอืสูง
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กว่า 5.595) และหลกัทรพัยท์ี่มคี่า STAKEHOLDER ต ่า (ต ่ากว่า Percentile ที่ 25 หรอืต ่ากว่า 3.333) 

ซึ่งจากตารางที่ 4-19 และตารางที่ 4-20 พบว่าหลักทรัพย์ที่มีค่า STAKEHOLDER สูงนัน้มีอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาว (CARt และ BHARt) สูงกว่าหลกัทรพัยท์ีม่คี่า STAKEHOLDER ต ่า แต่อย่างไรก็

ตามอตัราผลตอบแทนระยะยาวทัง้จากการวดัค่าโดย CARt และ BHARt กย็งัมคี่าเป็นลบอยู่ 
 

ตารางท่ี 4-19 แสดงค่า CARt เปรียบเทียบระหว่างหลกัทรพัยท่ี์มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียมาก และ
หลกัทรพัยท่ี์มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียน้อย 

Montht 
CARt Montht 

CARt 

High STAKEHOLDER Low STAKEHOLDER High STAKEHOLDER Low STAKEHOLDER 
1 0.0269 -0.0335 19 -0.0165 -0.2255 
2 0.0198 -0.0206 20 -0.0299 -0.2397 
3 0.0351 0.0070 21 -0.0406 -0.2385 
4 0.0584 0.0246 22 -0.0444 -0.2593 
5 0.0501 -0.0086 23 -0.0447 -0.2614 
6 0.0694 -0.0123 24 -0.0291 -0.2563 
7 0.0886 -0.0370 25 -0.0307 -0.2614 
8 0.0659 -0.0209 26 -0.0624 -0.2703 
9 0.0598 0.0099 27 -0.0485 -0.2884 
10 0.0560 -0.0093 28 -0.0217 -0.2995 
11 0.0582 -0.0633 29 -0.0589 -0.2738 
12 0.0497 -0.0751 30 -0.1246 -0.2904 
13 0.0520 -0.0966 31 -0.1331 -0.3293 
14 0.0234 -0.1283 32 -0.1482 -0.3247 
15 0.0422 -0.1676 33 -0.1578 -0.3196 
16 0.0358 -0.1910 34 -0.1605 -0.3442 
17 0.0433 -0.2134 35 -0.1783 -0.3342 
18 0.0217 -0.2200 36 -0.1830 -0.3466 

 
ภาพท่ี 4-5 แสดงการเปรียบเทียบ CAR ระหว่างหลกัทรพัยท่ี์มีค่า STAKEHOLDER สูง และค่า 

STAKEHOLDER ต า่ 
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ตารางท่ี 4-20 แสดงค่า BHARt เปรียบเทียบระหว่างหลกัทรพัยท่ี์มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียมาก และ
หลกัทรพัยท่ี์มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียน้อย 

Montht 
CARt Montht 

CARt 

High STAKEHOLDER Low STAKEHOLDER High STAKEHOLDER Low STAKEHOLDER 
1 0.0269 -0.0335 19 0.0176 -0.1443 
2 0.0188 -0.0177 20 0.0239 -0.1483 
3 0.0382 0.0140 21 0.0154 -0.1485 
4 0.0674 0.0395 22 0.0203 -0.2170 
5 0.0285 0.0048 23 0.0367 -0.2189 
6 0.0479 0.0151 24 0.0450 -0.1962 
7 0.0881 -0.0104 25 0.0806 -0.2328 
8 0.0633 0.0060 26 0.0622 -0.2378 
9 0.0727 0.0505 27 0.0890 -0.2402 
10 0.0853 0.0458 28 0.1296 -0.2530 
11 0.0815 -0.0181 29 0.0528 -0.2034 
12 0.1064 -0.0353 30 -0.0240 -0.2116 
13 0.1143 -0.0645 31 -0.0388 -0.2147 
14 0.0782 -0.0790 32 -0.0445 -0.2601 
15 0.0955 -0.1074 33 -0.0528 -0.2491 
16 0.1021 -0.1307 34 -0.0694 -0.2859 
17 0.0961 -0.1389 35 -0.0763 -0.2782 
18 0.0594 -0.1442 36 -0.0822 -0.2878 

 
ภาพท่ี 4-6 แสดงการเปรียบเทียบ CAR ระหว่างหลกัทรพัยท่ี์มีค่า STAKEHOLDER สูง และค่า 

STAKEHOLDER ต า่ 
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ภาพท่ี 4-7 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนเปล่ียนแปลงของ CAR36 และส่วนเปล่ียนแปลงของ DIVERGENCE 
ณ ระดบัของ STAKEHOLDER ต่างๆ 

 
 

ภาพท่ี 4-8 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนเปล่ียนแปลงของ BHAR36 และส่วนเปล่ียนแปลงของ 
DIVERGENCE ณ ระดบัของ STAKEHOLDER ต่างๆ 
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บทท่ี 5 สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและผลการปฏบิตัต่ิอผู้มี

ส่วนได้เสยีของกจิการที่เสนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สามารถสรปุผลการศกึษา อภปิรายผล ขอ้คน้พบ ขอ้จ ากดั และขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 การศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวและผลการปฏบิตัต่ิอผู้มี

ส่วนได้เสยีของกจิการที่เสนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยนัน้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก รวมไปถงึวเิคราะห์ทฤษฎทีี่ใช้อธบิายความสมัพนัธ์ของการปฏบิตัต่ิอผู้มี

ส่วนได้เสยีซึ่งมผีลต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  

โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ที่น าเสนอขายต่อสาธารณะระหว่าง 

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2544 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556 จากฐานขอ้มลูโปรแกรม Bloomberg, โปรแกรม 

THOMSON REUTERS Datastream, โปรแกรม SETSMART และข้อมูลจากแบบ 56-1 จ านวน 150 

หลักทรัพย์โดยจัดการกับข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ (Outliers) ด้วยวิธี Winsorising และ Trimming โดย

การศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื 1) การศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก 2) การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกและปจัจยัต่างๆ 

 โดยในส่วนของการศึกษาอัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก ซึ่งวดัค่าด้วย CAR และ BHAR ทัง้ถ่วงและไม่ถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าทางตลาด

พบว่า CAR และ BHAR ในระยะยาวแบบไม่ถ่วงน ้าหนักนัน้มคี่าเป็นลบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ 

CAR และ BHAR ในระยะยาวแบบถ่วงน ้าหนักดว้ยมลูค่าทางตลาดนัน้ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิเนื่องจาก

ขนาดของกจิการอาจจะมผีลต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวดงันัน้จงึท าการทดสอบยนืยนัโดยการไม่น า

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีม่มีลูค่าทางตลาดเกนิ 1 หมื่นลา้นบาทเขา้มาค านวณ

ค่า CAR และ BHAR แบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่าตลาดพบว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิจงึสรปุไดว้่าอตัรา
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ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกในระยะยาวนัน้ไม่สามารถ

เอาชนะอตัราผลตอบแทนของตลาดได ้ 

การศกึษานี้ยงัรวมไปถงึการทดสอบทฤษฎ ีหรอืสมมตฐิานที่สอดคล้อง และใช้อธบิายอตัรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกไม่สามารถเอาชนะอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดในระยะยาวได้ ด้วยการวเิคราะห์การถดถอย พรอ้มทัง้ท าการทดสอบและแก้ไข

ปญัหาที่ขดักบัทฤษฎีกอสส์-มาร์คอฟ ( Gauss-Markov Theorem) โดยตวัแปรที่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน

ความแตกต่างทางความคดิ คอื ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 25 วนัแรกภายหลงัการ

น าเสนอขายต่อสาธารณะ (DIVERGENCE) ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ คอื 

สดัส่วนมลูค่าทางการตลาดในการน าจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัยข์อง Underwriter (UNREP) ตวัแปร

ทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน การฉวยโอกาส คอื อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยในวนัที่เขา้น าเสนอขายต่อสาธารณะ (PBV) โดยใช้ CAR และ BHAR ระยะเวลา 1, 2 

และ 3 ปีเป็นตวัวดัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก โดย

ผลการทดสอบสมมตฐิานคอือตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก ในระยะเวลา 1 และ 2 ปีนัน้สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ ส่วนในระยะเวลา 3 

ปีนัน้เป็นไปตามสมมติฐานความแตกต่างทางความคิด และสมมติฐานการสร้างความประทบัใจ แต่

อย่างไรกต็ามเพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอืของผลการทดสอบผูศ้กึษาจงึท าการทดสอบยนืยนัโดยเปลี่ยนตวั

แปรซึ่งใช้เป็นตัวแทนในการทดสอบจากตวัแปร DIVERGENCE เป็น ตัวแปร INITIAL ซึ่งวดัค่าจาก

อตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก จากตวัแปร UNREP เป็น

ตวัแปร UNREP2 ซึ่งวดัค่ามาจากรากที่สองของจ านวนหลกัทรพัย์ที่ถูกจดัจ าหน่ายโดย Underwriter 

รายนั ้น ซึ่งพบว่าผลการทดสอบสมมติฐานและผลการทดสอบยืนยันของสมมติฐานที่ 3 (อัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถอธิบายได้โดย

สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ) ไม่สอดคลอ้งกนัจงึสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานได้ดงัตารางที ่5-1 

คอือตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้สามารถอธบิายได้

จากสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 

 จากนัน้จงึวเิคราะห์การถดถอยเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก และการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี  โดยวเิคราะห์
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ความสมัพนัธท์างตรงจากตวัแปรการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่วดัจากการจดัท าดชันีการปฏบิตัต่ิอผู้มี

ส่วนไดเ้สยี (STAKEHOLDER) และวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์างออ้มจากตวัแปรปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง  

1) STAKEHOLDER และ DIVERGENCE  

2) STAKEHOLDER และ UNREP  

3) STAKEHOLDER และ PBV  

อีกทัง้ยังท าการทดสอบยืนยันโดยเปลี่ยนตัวแปรที่ ใช้ในการทดสอบจากตัวแปร 

STAKEHOLDER เป็น F1 ซึ่งเป็นตัวแปรที่จดัท ามาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั จากตัวแปร 

DIVERGENCE เป็น ตวัแปร INITIAL ซึง่วดัค่าจากอตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก จากตวัแปร UNREP เป็นตวัแปร UNREP2 ซึ่งวดัค่ามาจากรากที่สองของ

จ านวนหลกัทรพัย์ที่ถูกจดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้ โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั

ตารางที ่5-2 ซึง่สามารถสรปุไดว้่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรก นัน้ไม่มคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี แต่พบว่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้

เสยีนัน้ส่งผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรกและความแตกต่างทางความคดิอ่อนแอลง ซึ่งหมายความว่าการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีที่

เพิ่มขึ้นนัน้ ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกและความแตกต่างทางความคดิเปลีย่นจากความสมัพนัธเ์ชงิลบเป็นความสมัพนัธ์

เชงิบวก ซึง่จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎผีู้มสี่วนไดเ้สยี แต่อย่างไรก็ตาม

ถงึแมว้่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวเพิม่ขึ้นก็ยงัไม่เพยีงพอที่จะ

เอาชนะอตัราผลตอบแทนของตลาดได ้
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ตารางท่ี 5-1 สรปุผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 
ตวัแปร 
ตาม 

ตวัแปรอสิระ 
ความสมัพนัธ ์ ตวัแปร

ตาม 
ตวัแปรอสิระ 

ความสมัพนัธ ์ ตวัแปร
ตาม 

ตวัแปรอสิระ 
ความสมัพนัธ ์

สมมตฐิาน ทดสอบ ยนืยนั สมมตฐิาน ทดสอบ ยนืยนั สมมตฐิาน ทดสอบ ยนืยนั 

CAR12 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ ลบ** ลบ** 

CAR24 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ ลบ** ลบ** 

CAR36 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ ลบ** ลบ** 

UNREP 
UNREP2 

บวก บวก บวก 
UNREP 
UNREP2 

บวก บวก* บวก 
UNREP 
UNREP2 

บวก บวก** บวก 

PBV ลบ ลบ ลบ* PBV ลบ ลบ ลบ PBV ลบ ลบ ลบ 

BHAR12 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ ลบ** ลบ** 

BHAR24 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ ลบ** ลบ** 

BHAR36 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ ลบ** ลบ* 

UNREP 
UNREP2 

บวก บวก บวก 
UNREP 
UNREP2 

บวก บวก บวก* UNREP 
UNREP2 

บวก บวก* บวก* 

PBV ลบ ลบ ลบ PBV ลบ บวก ลบ PBV ลบ ลบ ลบ 
ทฤษฎทีีใ่ช้
อธบิาย 

สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ สมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ 

หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 12, 24 และ 36 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบซือ้แลว้ถอื 12, 24 และ 36 เดอืน DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความ
แตกต่างทางความคดิ วดัคา่มาจากส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัคา่มาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูคา่ทางการตลาดของ 
Underwriter ทีจ่ดัการการขายหลกัทรพัย ์IPO INITIAL คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่าจากอตัราผลตอบแทนในวนัแรก UNREP2 คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความ

ประทบัใจ รากที ่2 ของจ านวน IPO ซึง่ถูกจดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้ๆ  PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัคา่มาจากอตัราสว่นมลูคา่ทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย โดย ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

 
 
 
 
 



 

 
 

80 

Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand         
 

ตารางท่ี 5-2 สรปุผลการทดสอบสมมติฐานจาการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก และ
การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

ตวัแปร
ตาม 

ความสมัพนัธ ์ ตวัแปร
ตาม 

ความสมัพนัธ ์ ตวัแปร
ตาม 

ความสมัพนัธ ์
ทางตรงผ่าน ผล ทางออ้มผ่าน ผล ทางตรงผ่าน ผล ทางออ้มผ่าน ผล ทางตรงผ่าน ผล ทางออ้มผ่าน ผล 

CAR12 
STAKEHOLDER 

F1 
บวก 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ 

CAR24 
STAKEHOLDER 

F1 
บวก 

DIVERGENCE 
INITIAL 

บวก 

CAR36 
STAKEHOLDER 

F1 
บวก 

DIVERGENCE 
INITIAL 

บวก* 

UNREP 
UNREP2 

ลบ 
UNREP 
UNREP2 

ลบ 
UNREP 
UNREP2 

ลบ 

PBV ลบ PBV บวก PBV ลบ 

BHAR12 
STAKEHOLDER 

F1 
บวก 

DIVERGENCE 
INITIAL 

ลบ 

BHAR24 
STAKEHOLDER 

F1 
บวก 

DIVERGENCE 
INITIAL 

บวก 

BHAR36 
STAKEHOLDER 

F1 
บวก 

DIVERGENCE 
INITIAL 

บวก* 

UNREP 
UNREP2 

ลบ 
UNREP 
UNREP2 

ลบ* UNREP 
UNREP2 

ลบ 

PBV ลบ PBV ลบ PBV ลบ 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม 12, 24 และ 36 เดอืน BHARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบซือ้แลว้ถอื 12, 24 และ 36 เดอืน STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัติอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยี วดัคา่

จากดชันกีารปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกตา่งทางความคดิ วดัค่ามาจากสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบ
สมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัคา่มาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูคา่ทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการการขายหลกัทรพัย ์IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจาก

อตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูคา่ทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดย ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนระยะยาวและผลการ

ปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีของกจิการที่เสนอขายหลกัทรพัยต่์อสาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยดงักล่าวขา้งตน้ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

 1)  อตัราผลตอบในเดอืนแรกของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก จาก

การวัดค่าด้วย CAR1 และ BHAR1 นัน้มีค่าเป็นลบแต่ไม่มีมีนัยส าคัญทางสถิติ1 ซึ่งให้ผลคล้ายกับ

การศึกษาของ Lee et al. (1996) ซึ่ง CAR1 มีค่าเป็นลบในเดือนแรกภายหลังการน าเสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศออสเตรเลยี รวมไปถงึ Allen et al. (1999) ทีผ่บว่า

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้มคี่าเป็นลบหลงัจากเสนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 1 เดอืน แต่ในทางตรงกนัขา้มจากการศกึษาของ Chorruk and Worthington 

(2010) พบว่า CAR1 ในเดอืนแรกหลกัการจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัยน์ัน้มคี่าเป็นบวก (15.42%) 

รวมไปถงึ Kooli and Suret (2004) พบว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรก ในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศแคนาดาจ านวน 445 หลกัทรพัย์ในเดือนแรกหลังการจด

ทะเบียนนัน้มีค่าเท่ากับ 12.21% ซึ่งที่อัตราผลตอบแทนในเดือนแรกเป็นลบแต่ไม่มีนัยส าคัญเป็น

เพราะว่าการค านวณอตัราผลตอบแทนในเดอืนแรกนัน้ไมไ่ดร้วมอตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรพัย์

ทีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ในการค านวณดว้ย 

 2)  อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีว่ดั

จาก CARt และ BHARt มีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 อัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก มคี่าต ่ากว่าอตัราผลตอบแทน

ของตลาดนัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการลงทุนระยะยาวในหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ไม่

สามารถเอาชนะการลงทุนตามดชันีของตลาดได้ ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของ Ritter (1991) และ 

                                                 
1 สอดคลอ้งกบัการศึกษาในอดีตของ Allen et al. (1999) ซ่ึงพบว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวท่ีผิดปกติแบบไม่ถ่วงน ้ าหนักในเดือนแรกของ
หลกัทรัพย ์IPO ซ่ึงน าเสนอขายต่อสาธารณะเป็นคร้ังแรกในช่วงปี 1985 – 1992 มีค่าเท่ากบั -2.9% Akhigbe et al. (2006) พบวา่ค่าเฉล่ียของ BHARs 

3 ปีของหลกัทรัพย ์IPO จ านวน 2,483 หลกัทรัพยซ่ึ์งจดทะเบียนในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกามีค่าเท่ากบั -64.01% (skewness-adj t-stat = -

12.44) และ Mazouz el al. (2008) พบว่า ewBHARs ระยะเวลา 3 ปีมีค่าเท่ากบั -61.64% มีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยศึกษาหลกัทรัพย ์ IPO 537 
หลกัทรัพยซ่ึ์งเสนอขายต่อสาธารณะเป็นคร้ังแรกในประเทศฮ่องกงระหวา่งปี 1990-2002 
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Ritter and Welch (2002)2 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับการศึกษาของ Chorruk and Worthington (2010) 

พบว่าในปีที ่3 BHARs มคี่าเท่ากบั -25.39% จากการศกึษาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก ในตลาดประเทศไทยในทางตรงกนัข้ามการศึกษาในประเทศมาเลเซยีของ Ahmad-Zaluki et al. 

(2007) กลบัพบว่าในปีที ่3 BHARs มคี่า 17.86% ส าหรบัการวดัค่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวแบบถ่วง

น ้าหนักนัน้พบว่าเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 vwCARs และ vwBHARs มคี่าเท่ากับ -7.5% และ 2.45% แต่ไม่มี

นัยส าคญัทางสถติ ิหรอืหมายความว่าทัง้ vwCARs และ vwBHARs นัน้มคี่าไม่แตกต่างจาก 0 ซึ่งจาก

การศึกษานี้ให้ผลสอดคล้องกบัผลการศึกษาของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  ใน

ตลาดเกดิใหม่3  อย่างไรกต็ามในการศกึษานี้ก็ให้ผลในการศกึษาแตกต่างจากในอดตีคอื vwCARs และ 

vwBHARs นัน้มคี่าเป็นลบ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (Lee et al., 1996; Kooli and Suret, 2004; Wu 

and Kwok, 2007; Mazouz et al., 2008) จากการศกึษาโดยการค านวณ CARs และ BHARs ดว้ยวธิกีาร

ไม่ถ่วงน ้าหนัก และถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าตลาดนัน้พบว่าให้ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกนัเนื่องจาก

ขนาดของกิจการนัน้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกตขิองหลกัทรพัย์ที่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก (Brav and Gompers, 1997; Carpentier et al., 2010) กล่าวคือ

กจิการทีม่ขีนาดใหญ่ (มมีลูค่าทางตลาดสงู) จะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตขิองหลกัทรพัย์

ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้มคี่าเพิม่ขึ้นให้ผลสอดคล้องกบัการศกึษาในอดตี (Kooli and 

Suret, 2004; Akhigbe et al., 2006; Almad-Zaluki et al., 2007; Goergen et al., 2007; Kirkulak, 2008; 

Mazouz et al., 2008) ซึ่งสมมตฐิานที่ใช้อธบิายการศกึษาอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่

เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีไ่มส่ามารถเอาชนะตลาดไดน้ัน้คอื 1) สมมตฐิานความแตกต่างทาง

ความคดิ (Miller, 1977) 2) สมมติฐานการสร้างความประทบัใจ (Shiller, 1990) 3) สมมติฐานการฉวย

โอกาส (Ritter, 1991; Loughran and Ritter, 1995) 

 3)  ความแตกต่างทางความคดิ (วดัค่าจากส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

25 วนัแรกของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ) ซึ่งใช้ตัวแปร DIVERGENCE เป็น

ตัวแทนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวของ

                                                 
2 เพิม่เติมการศึกษาของ Wu and Kwok (2007) พบวา่อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรัพย ์IPO ทัว่ทั้งโลกระหวา่งปี 1986 ถึงปี 1997 พบวา่
อตัราผลตอบแทนระยะยาวท่ีผดิปกติ 1 ปี ถึง 3 ปี มีค่าเท่ากบั -1.58% , 17.81% และ -10.63% และ Akhigbe et al. (2006) พบวา่ค่าเฉล่ียของ BHARs 3 
ปีของหลกัทรัพย ์IPO จ านวน 2,483 หลกัทรัพยซ่ึ์งจดทะเบียนในตลาด 
3 Allen et al. (1999) พบวา่ vwCARs ภายหลงัจากน าเสนอขายต่อสาธารณะเป็นระยะเวลา 3 ปีนั้นมีค่าเท่ากบั 27.54% (t stat = 1.59) ระยะหวา่งปี 1985 

– 1992 และ Ahmad-Zaluki et al. (2007) ศึกษาหลกัทรัพย ์IPO ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศมาเลเซียในช่วงปี 1999 – 2000 พบวา่ 
vwCARs ภายหลงัการจดทะเบียน 3 ปีมีค่า 0.75% และ 4.05% โดยใชต้วัเปรียบเทียบท่ีแตกต่างกนั 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand        
 

83 
 

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีว่ดัค่าโดย CAR12,24,36 และ BHAR12,24,36 แสดงใหเ้หน็

ว่าเมือ่มคีวามแตกต่างทางความคดิมากในช่วงแรกของการซือ้ขายจะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาว

ของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ยิง่ต ่าลงในระยะยาว (1, 2 และ 3 ปี) ซึ่งทศิทาง

ความสมัพนัธ์ดงักล่าวนัน้เป็นไปตามสมมตฐิานที่ 2 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถอธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ เนื่องจากใน

ช่วงแรกของการซื้อ-ขาย นักลงทุนมคีวามคิดที่แตกต่างจงึท าให้อัตราผลตอบแทนในระยะแรกของ

หลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้สูงมากเกินมูลค่าที่แท้จริง และเมื่อเกิดมุมมอง

ความคดิในการประเมนิมูลค่าที่ยิง่แตกต่างมากเท่าไหร่ยิง่ท าให้เกิดการซื้อ-ขายหลกัทรพัยเ์กนิมูลค่าที่

แทจ้รงิมากตามไปดว้ยและเมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาว ความคาดหวงัและมุมมองต่อหลกัทรพัยท์ี่เสนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้มคีวามแตกต่างกนัน้อยลง จงึส่งผลท าให้ราคาของหลกัทรพัยน์ัน้กลบั

เข้าสู่มูลค่าที่แท้จรงิที่ควรจะเป็น จงึท าให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวนัน้ต ่าลงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง

สอดคล้องกบั Wang (1998) , Shalen (1993) และ Gao , Mao and Zhong (2006) ที่พบว่าความผนั

ผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ในระยะสัน้มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก  

 4)  จากการศกึษาในอดตี Beatty and Ritter (1985) พบว่าสดัส่วนมูลค่าทางการตลาด

ของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีถู่กจดัจ าหน่ายโดย Underwriter มคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ซึง่

ไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษานี้ถงึแมจ้ะพบบว่าการสร้างความประทบัใจ (ตวัแปร UNREP: วดัค่าจาก

สดัส่วนมูลค่าทางการตลาดของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  ที่ถูกจดัจ าหน่ายโดย 

Underwriter หากใชบ้รกิาร Underwriter ทีม่สีดัส่วนมลูค่าทางการตลาดน้อย หมายถงึ มกีารสรา้งความ

ประทบัใจมาก) ซึง่ใชต้วัแปร UNREP เป็นตวัแทนซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั

กบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีว่ดัค่าโดย CAR36 

และ BHAR36 แสดงใหเ้หน็ว่าถ้า Underwriter ของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เป็น 

Underwriter ทีม่ชีื่อเสยีงด ี(มสีดัส่วนมลูค่ทางการตลาดของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก สงู) จะส่งผลท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก มี

ค่าสูงขึน้ แต่หาก Underwriter ของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เป็น Underwriter ที่
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มชีื่อเสยีงน้อยจะส่งผลท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้

แรก มคี่าต ่าลง แต่เมื่อท าการทดสอบยนืยนัผลโดยเปลี่ยนจากตวัแปร UNREP เป็นตวัแปร UNREP2 

ซึง่เป็นตวัแทนของการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากรากทีส่องของจ านวนหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรกที่จดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้กลบัให้ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกัน 

ดงันัน้ทศิทางของความสมัพนัธด์งักล่าวนัน้จึงไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ 3 อตัราผลตอบแทนระยะยาว

ของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถอธบิายได้โดยสมมตฐิานการสร้างความ

ประทบัใจ 

 5)  การฉวยโอกาส (วดัค่าจากอตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีของดชันี

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ซึง่ใชต้วัแปร PBV เป็นตวัแทนซึง่ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติกิบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  ทีว่ดัค่าโดย 

CAR12,24,36 และ BHAR12,24,36 จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานที ่4 อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์

ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก สามารถอธบิายได้โดยสมมติฐานการฉวยโอกาส ถ้าหากเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ 4 นัน้หมายความว่าในช่วงที่ตลาดอยู่ในช่วงเติบโตจะท าให้มคี่าอตัราส่วนมูลค่าทาง

ตลาดต่อมลูค่างทางบญัชสีงูจงึส่งผลท าใหห้ลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้ถูกประเมนิ

มลูค่าเอาไวสู้งเกนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ อย่างไรกต็ามเมื่อการซือ้-ขายปรบัตวัผ่านไปในระยะเวลานานจงึท าให้

ราคาของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก กลบัเขา้สู่มลูค่าทีแ่ทจ้รงิซึง่มผีลท าใหน้กัลงทุน

ไดร้บัอตัราผลตอบแทนระยะยาวต ่าลง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั Pagano et al. (1998) ทีพ่บว่าอตัรส่วนมลูค่า

ทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองตลาดมคีวามสมัพนัธ์ตรงกนัข้ามกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก อยา่งมนียัส าคญั  

 6)  การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยี (วดัค่าจากการจดัท าดชันีผู้มสี่วนไดเ้สยี) ซึง่ใชต้วัแปร 

STAKEHOLDER เป็นตวัแทนนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางตรงอย่างมนีัยส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ทีว่ดัค่าโดย CAR12,24,36 และ BHAR12,24,36 รวม

ไปถึงการทดสอบยนืยนัผลซึ่งเปลี่ยนตัวแปร STAKEHOLDER เป็นตัวแปร F1 ซึ่งจดัท ามาจากการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัใหผ้ลสอดคลอ้งกนัว่าการปฏบิตัต่ิอผูท้มสี่วนไดเ้สยีไม่มคีวามสมัพนัธท์างตรง

ต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก จงึไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานที่ 5 การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีมคีวามสมัพนัธ์ทางตรงกบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก แต่อย่างไรกต็ามการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอาจส่งผล
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ต่อความสมัพนัธข์องอตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกและ

ปจัจยัอื่นๆ ซึง่อาจท าใหค้วามสมัพนัธน์ัน้อ่อนแอลง หรอืเขม้แขง็ขึน้ หรอือาจจะไม่มสี่งผล ดงันัน้ผูศ้กึษา

จงึไดท้ าการทดสอบเพิม่เตมิดว้ยการวเิคราะหต์วัแปรปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีและ

ปจัจยัอื่นๆ 

 7)   การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีนัน้ส่งผลความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนระยะ

ยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกและความแตกต่างทางความคดิอ่อนแอลงโดย

การทดสอบสมมตฐิานและการทดสอบยนืยนัต่างใหผ้ลสอดคลอ้งกนั ซึง่สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎผีูม้ ี

ส่วนได้เสยี ที่กล่าวว่าการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีนัน้เปรยีบเสมอืน การสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่องค์กรใน

ระยะยาว ซึ่งเป็นการลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส่งผลท าให้มูลค่าของกจิการในระยะยาวมมีูลค่าเพิม่

มากขึน้ (Jensen, 2001) ซึง่ความสมัพนัธท์างอ้อมนี้อาจอธบิายไดว้่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้เขา้

ไปช่วยลดผลของความแตกต่างทางความคิดของนักลงทุนที่มีต่ออัตราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก กล่าวคอืการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีเป็นสิง่ทีน่ักลงทุน

ใชใ้นการตดัสนิใจประเมนิมลูค่าของกจิการ เมื่อการประเมนิมลูค่าของกจิการไปในทศิทางเดยีวกนัแล้ว

นัน้ความแตกต่างทางควาดคดิจงึลดน้อยลงจงึส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวไม่ลดลงอย่างทีค่วรจะ

เป็น สอดคล้องกบั Jiao (2010) ซึ่งพบว่ามมีคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยี

และการด าเนินงานของกจิการ อย่างไรกต็ามถงึแมว้่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีจะช่วยลดผลของความ

แตกต่างทางความคดิลงจงึท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรกเพิม่สูงขึน้ จากบทที ่4 ตารางที ่4-18 และตารางที ่4-19 พบว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัย์ที่มกีารปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีสูง (สูงกว่า Percentile ที่ 66.67) ไม่สามารถเอาชนะอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดไดซ้ึง่สงัเกตไดจ้ากเครื่องหมายของการวดัอตัราผลตอบแทนระยะยาวแบบ CAR 

และ BHAR ทีม่คี่าเป็นลบ 

 8)  การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้จะท าใหผู้บ้รหิารไดร้บัผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์

หรอืสงัคม ซึง่ผลประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นทุนของผูถ้อืหุน้ เนื่องจากการลงทุนในการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้

เสียที่ดีนั ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ เช่น หากผู้บริหารท าธุรกรรมทางการค้ากับบุคคลที่มี

ความสมัพนัธ์กบัตนเองอาจะท าให้ผู้บรหิารได้รบัผลประโยชน์ส่วนตวั  (Jensen and Meckling, 1976) 

หากเป็นไปตามทฤษฏตีวัแทน การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ลดลง ซึง่การทดสอบสมมตฐิานและการทดสอบยนืยนั
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พบว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไม่มีผลอย่างนัยส าคัญทางสถิติต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวและการสรา้งความประทบัใจ จงึไม่ยอมรบัสมมตฐิานที่ 7 การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้

เสยีที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างการสร้างความประทบัใจและอตัราผลตอบแทนระยะยาว

อ่อนแอลง ซึ่งให้ผลไม่สอดคล้องกบัการศกึษาในอดตีของ Pagano and Volpin (2005) และ Gray and 

Shadbegian (1993) พบว่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวลดน้อยลง 

 9)  การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีนัน้ไม่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

ระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกและการฉวยโอกาส ทัง้ในการทดสอบ

สมมตฐิานและการทดสอบยนืยนัผลโดยการฉวยโอกาสซึ่งวดัค่าโดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาทาง

บญัช ี(PBV) ไมม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกจากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกและตวัแปรปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีและการฉวยโอกาสไมม่นีัยส าคญัทางสถติ ิดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิานที ่8  

 10)  ตวัแปรควบคุม 

 อายุของกจิการที่ออกหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก มคีวามสมัพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีว่ดัโดย CAR12,24 และ BHAR12,24 ในทศิทางตรงกนัขา้มอยา่งมนีัยส าคญั 

หมายความว่าในระยะเวลา 2 ปีนัน้ ยิง่กจิการมอีายุมากเท่าใดยิง่ท าให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก (ระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี) มคี่าน้อยลง แสดงถงึว่ากจิการที่

มอีายุมากเมื่อจดทะเบยีนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้นัน้ในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีอตัราผลตอบแทนจะต ่า 

ซึ่งไม่สอดคล้องกบั Ritter (1991) ซึ่งพบว่าอายุของกจิการมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัอตัราผลอ

ตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

 ขนาดของกจิการทีอ่อกหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก มคีวามสมัพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนระยะยาวที่วดัโดย CAR36 และ BHAR36 ในทศิทางตรงกนัข้ามอย่างมนีัยส าคญั 

หมายความว่าในระยะเวลา 3 ปีภายหลงัการจดทะเบยีนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยย์ิง่กจิการมขีนาดใหญ่ยิง่

ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ลดลง ซึง่สอดคลอ้ง

กบัการศกึษาของ Brav and Gompers (1997) และ Carpentier et al. (2010) ทีพ่บความสมัพนัธร์ะหว่าง

ขนาดของกจิการทีอ่อกหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก กบัอตัราผลตอบแทนระยะยาว 
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 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ซึง่หมายความว่าสดัส่วนการ

ถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิไมว่่าจะน้อยหรอืมากไมส่่งผลต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอ

ขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ไม่สอดคลอ้งกบั Jain and Kini (1994) และ Peristiani and Hong (2004) 

ที่พบความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัระหว่างสดัส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดมิและอตัราผลตอบแทน

ระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

 จากการศกึษาสามารถสรุปไดว้่า อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ไมส่ามารถเอาชนะอตัราผลตอบแทนของตลาดในระยะยาวได ้ซึง่เหตุการณ์

นี้สามารถอธบิายไดโ้ดยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ ซึง่สาเหตุทีใ่ชอ้ธบิายผลการศกึษานี้อาจ

เพราะหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ผชญิกบัปญัหาความไมส่มมาตร

ของขอ้มูล ส่งผลให้นักลงทุนมขีอ้มูลเกี่ยวกบับรษิัทน้อยเป็นผลให้เกิดความคดิในการประเมนิมูลค่าที่

หลากหลาย จงึท าใหอ้ตัราผลตอบแทนในวนัแรกสูงเกนิกว่ามลูค่าทีแ่ทจ้รงิทีส่มควรจะเป็น และเมื่อเวลา

ผ่านไปเป็นระยะเวลานาน ราคาของหลักทรัพย์นัน้จึงกลับเข้าสู่มูลค่าที่ควรจะเป็นส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกในระยะยาวจงึต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น 

   อีกทัง้ยังทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสี ยและอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  มคีวามสมัพนัธ์กนัทางอ้อม

ผ่านการลดผลของความแตกต่างทางความคิดที่มต่ีออตัราผลตอบแทนระยะยาว ดงันัน้แสดงว่าการ

ปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะ

เป็นครัง้แรกเพิม่ขึน้ ซึง่ความสมัพนัธน์ี้สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎผีูม้สี่วนไดเ้สยี ดงันัน้การปฏบิตัต่ิอผู้

มสี่วนไดเ้สยีจะท าให้ผลของความแตกต่างทางความคดิของนักลงทุนที่มต่ีออตัราผลตอบแทนระยะยาว

ลดน้อยลง ซึง่ท าใหน้ักลงทุนประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ไดใ้กลเ้คยีง

มลูค่าทีค่วรจะเป็นส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนในระยะยาวไมต่ ่ากว่าความเป็นจรงิ 

  

5.3 ข้อค้นพบ 

 1) ในช่วงปีพ.ศ.2547 และปีพ.ศ.2548 เป็นช่วงที่มนี าบรษิัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยม์ากถงึ 40.67% และพบว่าหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมทิรพัยแ์ละก่อสร้าง

ถูกน าเขา้จดทะเบยีนมากทีสุ่ดคอื 31.33% ส าหรบัช่วงทีท่ าการศกึษานี้ 
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 2) ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้ หากลงทุนระยะยาวในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย

ต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก โดยเฉลีย่แลว้จะไมส่ามารถเอาชนะอตัราผลตอบแทนของตลาดได้ 

 3) อตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  ใน

ประเทศไทยนัน้สามารถอธบิายได้ด้วยสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ แต่ไม่สามารถอธบิายได้

ดว้ยสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจและสมมตฐิานการฉวยโอกาส 

 4) การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีด่นีัน้ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์

ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เพิม่ขึน้ผ่านการลดผลของความแตกต่างทางความคดิ สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ (หากมคีวามแตกต่างทางความคดิมากในช่วงแรกของการซื้อ-

ขายหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนในระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก ลดลง) แต่อย่างไรกต็ามถงึแมก้ารปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้

เสยีจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนระยะยาวเพิม่ขึ้นแต่ก็ไม่เพยีงพอที่จะเอาชนะอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดได ้

 5) การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยี มผีลในการลดความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

ระยะยาวและความแตกต่างทางความคดินัน้สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎผีูม้สี่วนไดเ้สยี (การปฏบิตัต่ิอผู้

มสี่วนไดเ้สยีนัน้ช่วยเพิม่มลูค่าของกจิการในระยะยาว) 

 

5.4 ข้อจ ากดั 

 ตัวแปร STAKEHOLDER นัน้วัดค่ามาจากดัชนีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนใช้เกณฑ์ตาม 

Lonkani, Limpaphayom and Connelly (2015) ซึ่งใช้ทีมงานเป็นจ านวนมากจึงอาจท าให้เกิดการ

ตดัสนิใจทีไ่มต่รงกนั ซึง่ส่งผลใหก้ารจดัท าดชันีนัน้มคีวามคลาดเคลื่อน แต่อยา่งไรกต็ามในการศกึษานี้ได้

จดัการอบรมในการจดัท าดชันีการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยี อกีทัง้ยงัมทีมีตรวจสอบขอ้มลูเพื่อลดปญัหา

ดงักล่าวเพื่อใหท้มีงานมกีารตดัสนิใจในทศิทางเดยีวกนัและท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ด 

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรบัขอ้เสนอแนะนัน้ ผูศ้กึษาไดแ้บ่งเป็นขอ้เสนอแนะส าหรบัผู้น าผลการศกึษาไปใช้ 

และขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัผูน้ าผลการศึกษาไปใช้ 

1) จากการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการลงทุนระยะยาวในหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก ไม่สามารถเอาชนะผลตอบแทนของตลาดได ้ดงันัน้นักลงทุนจงึไม่ควรลงทุนระยะ

ยาวในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก  

2) ถงึแมว้่าการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีจะส่งผลเชงิบวกต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาว แต่

อยา่งไรกต็ามผลของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวของ

หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดได ้ดงันัน้การลงทุน

ระยะยาวในบรษิทัที่เสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้แรกที่มกีารปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีดจีะช่วยเพียงแค่

บรรเทาอตัราผลตอบแทนระยะยาวทีต่ ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดเท่านัน้ จงึไมค่วรลงทุนระยะยาว

ในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 

 

 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

1) การศกึษาในครัง้นี้ใช้ขอ้มูลหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกเฉพาะจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ควรขยายผลการศึกษาโดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างจากตลาด

หลกัทรพัย ์MAI ดว้ย เพื่อเปรยีบเทยีบผลการศกึษาว่าสอดคลอ้งหรอืแตกต่างกบัการศกึษาในครัง้นี้ 

2) ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไปนัน้ควรทดสอบยนืยนัดว้ยการเปลีย่นตวัแปรทีใ่ชเ้ป็นตวัแทน

ตามสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิดว้ยวธิกีารวดัแบบอื่น เช่น ความผนัผวนส่วนเกนิ เนื่องจากมี

การศกึษาเพิม่เตมิว่าการใชค้วามผนัผวนส่วนเกนินัน้น่าจะมคีวามเหมาะสมมากกว่าการใชส้่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 25 วนัแรกหลงัจาก

เสนอขายต่อสาธารณะ (Gao, Mao and Zhong, 2006) เปลีย่นตวัแทนของตามสมมตฐิานการฉวยโอกาส

จากการใชอ้ตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองตลาดเป็นอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่า

ทางบญัชขีองกลุ่มอุตสาหกรรมของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้ๆ 

3) การศกึษาครัง้ต่อไปอาจศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งของความสมัพนัธร์ะหว่างการปฏบิตัต่ิอผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีและอตัราผลตอบแทนระยะสัน้ของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก เนื่องจาก

หลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก นัน้ในระยะสัน้จะมอีตัราผลตอบแทนสูงซึ่งน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูน้ าผลการศกึษาไปใช ้
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4) หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้เป็นหลกัทรพัยท์ี่ประสบกบัปญัหา

ความไม่สมมาตรของขอ้มูลอย่างชดัเจน (Rock, 1986; Benveniste and Spindt, 1989) และการปฏบิตัิ

ต่อผู้มสี่วนได้เสียนัน้ช่วยลดปญัหาความไม่สมมาตรของข้อมูล (Cui, Jo and Na, 2012) ส าหรบัใน

การศกึษาครัง้ต่อไปอาจน าทฤษฎผีู้มสี่วนไดเ้สยีไปทดสอบกบัหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ซึง่การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วน

ไดเ้สยีนัน้น่าจะลดปญัหาความไมส่มมาตรของขอ้มลูลง 
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ภาคผนวก ก. 
 

รายช่ือผู้จดัท าดชันีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

ทีมวิเคราะหค์ะแนน ประกอบไปดว้ยนกัศกึษาระดบัชัน้ ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ ภาควชิาการเงนิ
และการธนาคาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จ านวน 13 คน 
1. วริลัพชัร  ธนรตัน์วรกุล  รหสันกัศกึษา 561510244 
2. วจิติรา น้อยมว่ง รหสันกัศกึษา 561510241 
3. แพรวรุง่ บุญประสทิธิ ์561510194 
4. จรยิาวตัร พบิลูย ์561510028 
5. สุภณดิา แกว้เสมอตา 561510283 
6. วรนิษฐา โกพุฒถอ้ย 561510228 
7. ชมพนูิกข ์สทิธวิงค ์561510051 
8. กรรณกิา วชัระนพคุณ 561510008 
9. บุญช ูวฟีอง    561510145 
10. จตุภทัร แสงจนัทร ์561510027 
11. สุภกณิห ์นิสติศริ ิ561510282 
12. จริภทัร เซีย่งเหน็ 561510034 
13. ปิยวฒัน์ ค านึงสทิธ ิ561510160 
 
ทีมตรวจสอบ ประกอบไปด้วยนักศึกษา นักศึกษาระดบัชัน้ ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ ภาควชิา
การเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จ านวน 2 คน 
1. ทพิยว์าท ีกจิมงคลไพศาล 
2. พชริ วฒันาวทิวสั 
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ภาคผนวก ข. 

 

หลกัเกณฑใ์นการจดัท าดชันีการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

การปฏิบติัต่อพนักงาน (EMP) 

การกล่าวถึงนโยบายด้านความปลอดภยัและสวสัดิการของพนักงาน 

10   มกีารพูดถงึความปลอดภยัในการท างาน และ สวสัดกิารของพนักงาน โดยมกีารชีแ้จงรายเอยีด

อยา่งชดัเจน เช่น ดา้นความปลอดภยั มกีารอบรมดา้นความปลอดภยัโดยชีแ้จงรายละเอยีด  

7.5  มกีารพดูถงึความปลอดภยัในการท างาน หรอื สวสัดกิารของพนกังาน (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) โดยมี

การชีแ้จงรายเอยีดอยา่งชดัเจน  

5     มกีารพูดถงึทัง้ความปลอดภยัในการท างาน และ สวสัดกิารของพนักงาน เพยีงเลก็น้อย (รูแ้ค่ว่า

ม ีแต่ไมม่รีายละเอยีดเลย) 

2.5  มกีารพดูถงึความปลอดภยัในการท างาน หรอื สวสัดกิารของพนกังาน (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) เพยีง

เลก็น้อย (รูแ้ค่ว่าม ีแต่ไมม่รีายละเอยีดเลย) 

0  ไมก่ล่าวถงึเลย 

บริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรบัพนักงาน (*ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

10   บรษิทัจดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังาน 

0     บรษิทัไมม่กีองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังาน 

การกล่าวถึงแนวทางการการพฒันาพนักงานของบริษทั 

10    บรษิทัมนีโยบายการพฒันาพนกังานชดัเจน มกีารแจกแจงรายละเอยีดโครงการพฒันาและอบรม 

พรอ้มระบุวตัถุประสงค ์

7.5   บรษิทัมนีโยบายการพฒันาพนักงาน และระบุวตัถุประสงคค์ร่าวๆ และมรีะบุชื่อโครงการพฒันา

และฝึกอบรม  

5      มกีารกล่าวว่ามกีารพฒันาพนักงาน และระบุวตัถุประสงค์คร่าวๆ เช่น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างาน แต่ไมช่ีแ้จงรายละเอยีดว่ามกีารพฒันา การฝึกอบรมอยา่งไรบา้ง 

2.5   มกีารกล่าวว่ามกีารพฒันาพนกังาน แต่ไมม่รีายละเอยีดเลย กล่าวเพยีงผ่านๆ 

0      ไมก่ล่าวถงึ 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand        
 

101 
 

การปฏิบติัต่อลกูค้า (CUS) 

การกล่าวถึงแนวการปฏิบติัต่อลกูค้า 

เกณฑ ์

10  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอลูกคา้ ในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยี และมชี่องทางการ

รอ้งเรยีนหรอืตดิต่อกบับรษิทั และลกูคา้ไมม่กีรณพีพิาทกบับรษิทั 

7.5  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอลูกคา้ ในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยี และมชี่องทางการ

รอ้งเรยีนหรอืตดิต่อกบับรษิทั 

5  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

2.5  กล่าวถงึในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีในภาพรวม โดยไมม่กีารแบ่งแยกหวัขอ้ชดัเจน 

0  ไมก่ล่าวถงึเลย 

 

การปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม (ENV) 

การกล่าวถึงส่ิงแวดล้อม 

-  เกณฑส์ าหรบัธุรกจิดา้นธุรกจิหลกัทีม่ผีลกระทบทางตรง (การเกษตร,อาหารและเครื่องดื่ม,แฟชัน่,ของ

ใช้ในครวัเรอืนและส านักงาน,ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์,ยานยนต์,วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร,

กระดาษและวสัดุการพิมพ์,ปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์,บรรจุภณัฑ์,เหล็ก,วสัดุก่อสร้าง,บรกิารรบัเหมา

ก่อสรา้ง,กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์, พั ฒ น า

อสงัหารมิทรพัย,์พลงังานและสาธารณูปโภค,เหมอืงแร,่บรกิารเฉพาะกจิ,ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส)์ 

10   มหีวัขอ้ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มแยกชดัเจน และมนีโยบายปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้มเป็นรปูธรรม 

เช่น มโีรงบ าบดัน ้าเสยี มกีารควบคุมมลพษิทางอากาศ ฯลฯ และมกีารกล่าวถงึมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม

และการผลติ เช่น ม ีISO หรอื มอก. ฯลฯ 

7.5  มหีวัขอ้ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มแยกชดัเจน และมนีโยบายปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้มเป็นรปูธรรม 

เช่น มโีรงบ าบดัน ้าเสยี มกีารควบคุมมลพษิทางอากาศ ฯลฯ 

5   ในหวัขอ้ผูม้สี่วนไดเ้สยี มกีารแบ่งหวัขอ้พดูถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2.5  ไมม่หีวัขอ้ดา้นสิง่แวดลอ้มแยกชดัเจน หรอืมกีารกล่าวถงึโดยภาพรวมในหวัขอ้ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

0  ไมก่ล่าวถงึเลย 
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- เกณฑ์ส าหรบัธุรกิจด้านอื่นๆ ทัว่ไป ที่กระทบสิง่แวดล้อมทางอ้อม (ธนาคาร  เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ พาณิชย์ การแพทย์ สื่อและสิง่พมิพ์ การท่องเที่ยวและสนัทนาการ ขนส่ง

และโลจสิตกิส ์และ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

10   บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการจดัการด้านสิง่แวดลอ้มภายในและภายนอกอย่างเป็นรปูธรรม เช่น 

จดักจิกรรมปลกูปา่  

7.5  บรษิัทให้ความส าคญักับการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมภายในอย่างเป็นรูปธรรม เช่น รณรงค์

ประหยดัไฟ  

5  ในหวัขอ้ผูม้สี่วนไดเ้สยี มกีารแบ่งหวัขอ้พดูถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม แต่พดูถงึโดยไมไ่ดล้งรายละเอยีด 

2.5   ไมม่หีวัขอ้ดา้นสิง่แวดลอ้มแยกชดัเจน หรอืมกีารกล่าวถงึโดยภาพรวมในหวัขอ้ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

0   ไมก่ล่าวถงึเลย 

* ถ้าในส่วนของผู้มสี่วนได้เสียไม่มีการพูดถึงสิ่งแวดล้อม แต่มกีารกล่าวถึงในหวัข้ออื่น เช่น ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ฯลฯ ทีม่พีดูถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหใ้ชเ้กณฑค์ะแนน 7.5-10 

 

การปฏิบติัต่อคู่ค้า (PAR) 

การกล่าวถึงแนวปฏิบติัต่อคู่ค้าของบริษทั 

เกณฑ ์

10  มกีารแยกหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ในส่วนของผู้มสี่วนได้เสยี และมชี่องทางการ

รอ้งเรยีนหรอืตดิต่อกบับรษิทั และบรษิทัไมม่กีรณพีพิาทกบัคู่คา้ 

7.5  มกีารแยกหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ในส่วนของผู้มสี่วนได้เสยี และมชี่องทางการ

รอ้งเรยีนหรอืตดิต่อกบับรษิทั 

5  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

2.5 กล่าวถงึในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีในภาพรวม โดยไมม่กีารแบ่งแยกหวัขอ้ชดัเจน 

0  ไมก่ล่าวถงึเลย 
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การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น (SHA) 

การกล่าวถึงแนวปฏิบติั/ภาระผกูพนัท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น 

เกณฑ ์

10  มกีารแยกหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ หรอืสทิธขิองผู้ถอืหุ้น และมฝี่ายนักลงทุน

สมัพนัธ ์หรอื ช่องทางการรอ้งเรยีนหรอืตดิต่อกบับรษิทั  

7.5  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ หรอืสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

5  กล่าวถงึในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีในภาพรวม โดยไมม่กีารแบ่งแยกหวัขอ้ชดัเจน 

0  ไมก่ล่าวถงึเลย 

 

การปฏิบติัต่อสงัคมและชุมชน (SOC) 

การกล่าวถึงความรบัผิดชอบของบริษทัต่อชุมชนและสงัคม 

เกณฑ ์

10   บรษิทัให้ความส าคญักบัการจดัการด้านสงัคมและชุมชนอย่างยัง่ยนื (เช่น การท าฝายกัน้น ้า , 

หอ้งสมดุเพื่อชุมชน เพราะ กจิกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว) มกีารอธบิายถงึแนวทางปฏบิตั ิ  

7.5  บรษิัทในหวัข้อผู้มสี่วนได้เสยี มกีารแบ่งหวัข้อพูดถึงด้านชุมชนและสงัคม (เช่น มกีารบรจิาค 

บรจิาคเลอืด บรจิาคเสือ้ผา้ ฯลฯ) มกีารอธบิายถงึแนวทางปฏบิตั ิ 

5  ในหวัขอ้ผูม้สี่วนไดเ้สยี มกีารแบ่งหวัขอ้พดูถงึดา้นชุมชนและสงัคม กล่าวถงึเพยีงโดยรวมคร่าวๆ 

และ/หรอืมชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนจากชุมชน 

2.5   ไมม่หีวัขอ้ดา้นสิง่แวดลอ้มแยกชดัเจน หรอืมกีารกล่าวถงึโดยภาพรวมในหวัขอ้ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

0   ไมก่ล่าวถงึเลย 

* ถ้าในส่วนของผู้มสี่วนได้เสียไม่มกีารพูดถึงแนวปฏิบตัิต่อชุมชนและสงัคมที่เป็นรูปธรรม แต่มกีาร

กล่าวถงึในหวัขอ้อื่น เช่น ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ฯลฯ  ใหใ้ชเ้กณฑค์ะแนน 7.5 – 10 
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การปฏิบต่ัอต่อเจ้าหน้ี (CRE) 

การกล่าวถึงแนวปฏิบติัต่อเจ้าหน้ีและข้อผกูพนัทางการค้าของบริษทั 

เกณฑ ์

10  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ ในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยี และมชี่องทางการ

รอ้งเรยีนหรอืตดิต่อกบับรษิทั และบรษิทัไมม่กีรณพีพิาทกบัเจา้หนี้  

7.5  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ ในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยี และมชี่องทางการ

รอ้งเรยีนหรอืตดิต่อกบับรษิทั 

5  มกีารแยกหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ ในส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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ภาคผนวก ค. 

 

การวดัค่าความมีช่ือเสียงของ Underwriter 

 

 ส าหรบัการวดัค่าความมชีื่อเสยีงของ Underwriter นัน้จะวดัจากสดัส่วนมลูค่าทางการตลาดของ

หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรกที่ถูกจดัจ าหน่ายโดย Underwriter รายนัน้ๆ ซึ่งหากมี

สดัส่วนในการจดัจ าหน่ายมากหมายถงึ Underwriter รายนัน้มชีื่อเสยีงมาก โดยนบัค่าตัง้แต่ปี พ.ศ.2544 

– พ.ศ.2556 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 แสดงสดัส่วนมูลค่าทางการตลาดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายต่อสาธาระเป็นครัง้แรกโดย 

Underwriter แต่ละราย 

Underwriter Market Cap (106) % Underwriter Market Cap (106) % 
Asiaplus 76,684.77 6.13% KTB 9,720.00 0.78% 
AssetPlus 30,958.60 2.47% NakornluangThai 2,400.00 0.19% 

AYS 2,765.00 0.22% Patanasin 26,721.28 2.13% 
BFIT 3,855.90 0.31% Phatra 271,571.70 21.70% 

Bualuang 123,834.54 9.89% Phillip 8,365.00 0.67% 
CIMB 20,644.07 1.65% SCBS 144,252.21 11.52% 

Country Group 7,441.77 0.59% SCIB 15,349.91 1.23% 
DBS 6,616.50 0.53% Sicco 5,596.10 0.45% 

Far East 3,216.37 0.26% SinAsia 612.00 0.05% 
Finansa 50,568.39 4.04% Syrus 27,074.37 2.16% 
Globlex 9,338.90 0.75% Thanachart 55,611.97 4.44% 

IntelVision 4,382.38 0.35% Tisco 79,872.28 6.38% 
IVG 448.00 0.04% Trinity 26,534.11 2.12% 
KGI 41,589.92 3.32% United 13,642.68 1.09% 

Kimeng 49,237.04 3.93% Zmico 38,184.53 3.05% 
KS 94,667.56 7.56%    
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ภาคผนวก จ. 

 

สมมติฐานของการวิเคราะหก์ารถดถอย 

 

 การประมาณค่าสมัประสิทธิน์ัน้ต้องเป็นไปตามทฤษฎีของเกาสมาร์คอฟ (Gauss-Markove) 

กล่าวคือตัวประมาณที่ได้เป็นตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต ่ าที่สุดในบรรดาตัว

ประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงแบบเชงิเส้น และเป็นตวัประมาณที่คงเส้นคงวา หรอืเรยีกว่า BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator) ซึง่มสีมมตฐิานดงันี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน iu  มีค่าเท่าเป็นศูนย์ (Zero Mean Value of 

Error Term) 

E (u ) 0  

 

 สมมติฐานท่ี 2 ความแปรปรวนของ  มีค่าเท่ากัน ไม่มีอัตสหสัมพันธ์ระหว่างความ

คลาดเคลื่อน (Homoscedasticity and no Autocorrelation Between the Error Term) 

E )( uu 
2  

เนื่องจาก E (u )  เพราะฉะนัน้  E )( uu จงึเป็นเมททรกิซ์ของความแปรปรวน (variance matrix)  

นัน่คอืขอ้สมมตุขิอ้นี้แสดงไดด้งันี้  คอื 

 

E )( uu =     



















)()()(

)()()(

)()()(

n2n1n

n2212

n1211

uvaru,ucovu,ucov

u,ucovuvaru,ucov

u,ucovu,ucovuvar









 

 

               

 สมมติฐานท่ี 3 X มี full rank ซึ่งเท่ากับ k นัน่คือ ไม่มีภาวะร่วมเส้นตรงหลายตัวแปรแบบ

สมบรูณ์ (No Perfect Multicollinearity) 

k)X(r   (Rank  ของ  X  มคี่าเท่ากบั  k) 

 สมมติฐานท่ี 4 ค่าของตัวแปรอิสระมีลักษณะคงที่ หรือไม่ผันแปร (X values are fixed in 

repeated sampling) 

iu

iu

0
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 สมมติฐานท่ี 5 เวกเตอรข์องความคลาดเคลื่อน  u   มกีารแจกแจงแบบการแจกแจงปกตหิลาย

ตวัแปร (Multivariate Normal Distribution) 

~u N ),( 
20  

 ซึง่หากการวเิคราะหก์ารถดถอยไม่ไดอ้ยู่ภายใต้สมมตฐิานที่กล่าวมานัน้อาจท าใหเ้กดิปญัหาซึ่ง

จะท าใหส้มัประสทิธิท์ีป่ระมาณออกมาในสมการถดถอยนัน้มคีวามเอนเอยีง และไมค่งที ่
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ภาคผนวก ฉ. 

 

ปัญหาในการวิเคราะหก์ารถดถอย 

ปัญหา Non-Linearity (ความไม่เป็นสมการเชิงเส้นตรง) 

 คอื ปญัหาทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอสิระไมใ่ช่ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง 

 ผลลพัธข์องการเกิด Non-Linearity 

 ท าใหส้มการถดถอยทีใ่ชใ้นการทดสอบไม่มคีวามเป็น BLUE จงึท าใหค้่าสมัประสทิธิท์ีป่ระมาณ

ค่าออกมามคีวามเอนเอยีง และไมเ่ทีย่งตรง 

 การตรวจสอบปัญหา Non-Linerity 

 ใชว้ธิ ีRESET (Ramsey Regression Equation Specification Error Test) โดย 

1) หาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรตามทีม่ดีกีรต่ีางๆ (Y2, Y3,…, Yn) 

2) ท าการทดสอบ F-Test ว่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรตามทีม่ดีกีรต่ีางๆ (Y2, Y3,…, Yn) แตกต่าง

จาก 0 หรอืไม ่ถา้พบว่าแตกต่างจาก 0 แสดงว่าเกดิปญัหา Non-Linearity 

 การแก้ไขปัญหา Non-Linearity 

 เพิม่ตวัแปรอสิระที่ยกก าลงัเขา้ไปในสมการถดถอย เนื่องจากความสมัพนัธไ์ม่ใช่ความสมัพนัธ์

เชงิเสน้ตรง 

ปัญหา Multicollinearity (ภาวะร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร)  

คอื สถานการณ์ทีต่วัแปรอสิระ มสีหสมัพนัธร์ะหว่างกนั (Intercorrelations) สงู ซึง่ขอ้สมมตฐิานที ่

3 ของการวเิคราะหก์ารถดถอยทีก่ล่าวว่า ไมม่ภีาวะรว่มเสน้ตรงหลายตวัแปร 

 ผลลพัธข์องการเกิด Multicollinearity 

1. สมัประสทิธิท์ีป่ระมาณค่ามา ยงัคงมลีกัษณะไมเ่อนเอยีง 

2. ความแปรปรวนและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ของสมัประสทิธิ ์จะเพิม่ขึน้ 

ขอ้น้ีเป็นผลของปญัหา Multicollinearity ที่ส าคญั เนื่องจากตวัอิสระมคีวามสมัพนัธ์กนัจะท าให้ยากที่จะ

สามารถแยกผลของตวัแปรออกจากกนัได ้
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3. ค่าสถิติทดสอบ t (t-stat) ที่ค านวณได้จะมีค่าน้อยลง ทัง้นี้เพราะว่าค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานมคี่าสงูขึน้ 

4. ค่าประมาณการจะมคีวามอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของแบบจ าลอง ซึ่ง 

การเพิม่ตวัแปรเขา้ไปหรอืตดัตวัแปรออกจากแบบจ าลอง หรอืการเพิม่หรอืลดกลุ่มตวัอยา่ง เพยีงไม่กี่ค่า

จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมากในค่าประมาณของ s   

5. พบว่าสมการที่มปีญัหา Multicollinearity ม ี 2R  สูงมาก แต่ไม่มคี่าสมัประสทิธิท์ีป่ระมาณค่า

ได้ที่มคี่าแตกต่างไปจากศูนยอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติเิลยยิง่มปีญัหาภาวะ Multicollinearity มากเท่าใด 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กย็ิง่แยม่ากขึน้เท่านัน้ 

การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity 

1. ค่า 2R  สงูแต่มคี่าสมัประสทิธิไ์มม่เีลยทีม่นียัส าคญัหลายค่าสมัประสทิธิ ์

2. สหสมัพนัธแ์ต่ละคู่ระหว่างตวัแปรอสิระมคี่าสูง 

3. Variance Inflation Factors (VIFs) มคี่าสงู 

Variance Inflation Factor (VIF) คอื วธิกีารสบืหาความรุนแรงของปญัหา Multicollinearity 

ซึง่ตวัแปรอธบิายตวัหนึ่งถูกอธบิายดว้ยตวัแปรอธบิายอื่นๆ ในสมการทีเ่ราก าลงัพจิารณา เพราะฉะนัน้ค่า 

VIF หนึ่งค่าส าหรบัตวัแปรอธบิายหน่ึงตวัในหนึ่งสมการ ซึง่การค านวณหาค่า VIF แสดงไดด้งันี้ 

 
2
i

i R1
1

VIF


̂  

VIF จะมคี่าเท่ากบัหนึ่ง เมือ่ตวัแปรอสิระทุกตวัไม่มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั และค่า VIF ยิง่สงูยิง่แสดง

ถึงความรุนแรงของปญัหา Multicollinearity ถ้าค่า 2
iR  มคี่าเท่ากับหน่ึงนัน้แสดงว่าเกิดปญัหา Perfect 

Multicollinearity (ภาวะร่วมเส้นตรงหลายตวัแปรที่สมบูรณ์) ค่า VIF ก็จะมคี่าอนันต์ และค่า VIF จะมคี่า

เท่ากบัหนึ่งเมื่อ 2
iR  มคี่าเท่ากบัศูนยน์ัน่คอืไม่มปีญัหา Multicollinearity เลย Studenmund (1997) กล่าว

ว่าถา้   5VIF i ̂  เราจะเรยีกว่าปญัหา Multicollinearity เป็นปญัหาทีร่นุแรง 

 การแก้ไขปัญหา Multicollinearity 

1. การละทิ้งตัวแปรที่มีปญัหา Multicollinearity ออกไป อย่างไรก็ตามการละทิ้งตัวแปรจะ

ก่อให้เกิดความเอนเอียง หรือความคลาดเคลื่อน อันเนื่ องมาจากการระบุแบบจ าลองไม่ถูกต้อง 

(Specification Error) ซึ่งก่อให้เกดิความเอนเอยีงในค่าสมัประสทิธิท์ี่ประมาณออกมา การแก้ไขปญัหา

ด้วยวธิน้ีีอาจจะท าให้แย่ลงกว่าการไม่แก้ปญัหาด้วยวธิน้ีีได้ในบางกรณี เพราะว่าในขณะที่เกิดปญัหา
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Multicollinearity จะท าให้ไม่ได้รบัการประมาณค่าสมัประสทิธิท์ี่มคีวามแม่นย า แต่การละทิ้งตวัแปร อาจ

น าไปสู่การประมาณค่าสมัประสทิธิท์ีผ่ดิพลาดได ้ทัง้น้ีเพราะว่า OLS ยงัคงเป็นตวัประมาณค่าทีไ่มเ่อนเอยีง

เชงิเสน้ทีด่ทีีสุ่ดหรอืทีเ่รยีกว่า BLUE  

2. เพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือหาข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจะช่วยให้ได้ค่าสัมประสิทธิจ์าก

ประมาณทีม่คีวามแม่นย ามากขึน้มากกว่าในกรณีทีเ่ราขอ้มลูทีเ่ลก็กว่า เนื่องจากขนาดของขอ้มลูทีใ่หญ่ 

โดยปกตแิลว้จะลดความแปรปรวนของสมัประสทิธิท์ีเ่ราประมาณค่าซึง่ก็จะท าใหเ้ป็นการลดผลกระทบ

ของปญัหา Multicollinearity ลงไป 

ปัญหา Heteroscedasticity (การมีความแปรปรวนแตกต่างกนั) 

 คือปญัหาหน่ึงที่ท าให้ข้อสมมุติของ OLS ที่ว่า  ไม่เป็นจริงนัน่คือ การมีความ

แปรปรวนแตกต่างกนั (heteroscedasticity)  

 

 ผลลพัธข์องการเกิด Heteroscedasticity 

 ส่งผลท าใหค้่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ของสมัประสทิธิม์คี่าน้อยเกนิความ

เป็นจรงิจงึส่งผลท าใหค้่าสถติทิดสอบ t มคี่ามากเกนิความเป็นจรงิ ท าใหก้ารทดสอบสมมตฐิานของ t-stat 

นัน้เกิดความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I Error) นัน่คอืการปฏเิสธสมมติฐานหลกัทัง้ๆ ที่ควรยอมรบั

สมมตฐิานหลกัจงึท าใหค้่าสมัประสทิธิข์องการประมาณนัน้มคี่าคลาดเคลื่อน 

 การตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity 

การตรวจสอบปญัหา Heteroscedasticity นัน้สามารถตรวจสอบไดด้้วยวธิ ีWhite Test เพื่อใหเ้กดิ

ความงา่ยแก่การเขา้ใจ เราจะพจิารณาแบบจ าลองถดถอยทีม่ ี3 ตวัแปร คอื ตวัแปรตาม 1 ตวัแปร และตวั

แปรอสิระ 2 ตวัแปร ดงันี้ 

   ii33i221i uXXY        (1A) 

 ขัน้ที่ 1 ภายใต้ข้อมูลที่ก าหนดให้เราประมาณค่าสมการ (1A) และหาค่าความคลาดเคลื่อน 

ออกมา 

 ขัน้ที ่2 ถดถอยสมการดงัต่อไปนี้ 

ii3i26
2
i35

2
i24i33i221

2
i XXXXXXe     (1B) 


2uEu
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นัน่คอืถดถอยค่าความคลาดเคลื่อนก าลงัสองจากการประมาณค่าสมการ (1A) ซึง่คอื 2
ie  กบัตวัแปร

อสิระดัง้เดมิในสมการ (1A) ซึง่คอื 2X  และ 3X  และ 2
3

2
2 X,X และผลคณูของตวัถดถอยดัง้เดมิ และจากการ

ประมาณค่าสมการ (1B) เรากจ็ะได ้ 2R  

ขัน้ที ่3 ค านวณสถติทิดสอบจากขนาดของตวัอย่าง (n) คูณดว้ย 2R  ทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่2 จะมกีารแจก

แจงแบบไคสแควร์ด้วยระดับขัน้ความเสร ี (Degree of Freedom) เท่ากับจ านวนของตัวแปรอิสระ ใน

สมการ (B) นัน่คอื 

     2
dfasy

2 ~Rn       (C) 

 โดยที ่df คอืระดบัขัน้ความเสร ีซึง่ในกรณขีองตวัอยา่งทีย่กมานี้ตอ้งใชร้ะดบัขัน้ความเสร ีเท่ากบั

ตวัแปรอสิระในสมการ (1B) ซึง่มเีท่ากบั 5  

 ขัน้ที ่4 ถ้าค่าของไคสแควรท์ีไ่ด้รบัจากสมการ (1C) มคี่าเกนิค่าวกิฤตไิคสแควร ์ (Critical Chi - 

Square Value) ณ ระดับนัยส าคัญที่เลือกมา นัน่คือผลการทดสอบสมมติฐานไม่สามารถยอมรับ

สมมติฐานหลกั และสรุปว่ามปีญัหา Heteroscedasticity เกิดขึ้น แต่ถ้าไม่เกินค่าวิกฤติไคสแควร์ ก็

สรปุว่าไดว้่าไมม่ปีญัหา Heteroscedasticity หรอืนัน่กค็อื 065432    นัน่เอง 

 การแก้ไขปัญหา Heteroscedasticity 

 ส าหรับการแก้ไขปญัหา Heteroscedasticity นั ้นสามารถใช้วิธี White heteroscedasticity-

consistent standard errors & covariance ในการปรบัให้ค่าผดิพลาดมาตรฐานของสมัประสทิธิถ์ูกต้อง 

ซึง่จะท าใหค้่าความผดิพลาดมาตรฐานของสมัประสทิธลิดน้อยลง ส่งผลใหค้่าสถติทิดสอบ t มคี่าน้อยลง 

จงึท าใหป้ญัหาความคลาดเคลื่อนแบบที ่1 ลดน้อยลงได ้

ปัญหา Autocorrelation (อตัสหสมัพนัธ)์ 

 การทีส่มมตฐิานของ OLS ประการหน่ึงไมเ่ป็นจรงิ สมมตฐิานนัน้คอื 

E u  u 
2  

โดยที ่

E u  u  

     

     

      





































n2n1n

n2212

n1211

nn2n1n

n22212

n12111

uvaru,ucovu,ucov

u,ucovuvaru,ucov

u,ucovu,ucovuvar

uEuuEuuEu

uEuuEuuEu

uEuuEuuEu

















  

              

นัน่คอื ความแปรปรวนของพจน์ความคลาดเคลื่อนต่างกม็คี่าเท่ากนัซึง่มเีท่ากบั 2
  และสมาชกิทีอ่ยู่นอก

เสน้ทแยงมมุมคี่าเป็นศูนยน์ัน่คอื 0uEu stt   ส าหรบัทุกค่าของ t และเมื่อ  0s    นัน่คอื
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พจน์ความคลาดเคลื่อนอาจจะมคีวามสัมพันธ์กันซึ่งเรียกว่า ปญัหา Autocorrelation หมายความว่า 

0uEu stt   เมือ่ 0s                                    

 ผลลพัธข์องการเกิด Autocorrelation 

 ส่งผลท าใหค้่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ของสมัประสทิธิม์คี่าน้อยเกนิความ

เป็นจรงิจงึส่งผลท าใหค้่าสถติทิดสอบ t มคี่ามากเกนิความเป็นจรงิ ท าใหก้ารทดสอบสมมตฐิานของ t-stat 

นัน้เกิดความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I Error) นัน่คอืการปฏเิสธสมมติฐานหลกัทัง้ๆ ที่ควรยอมรบั

สมมตฐิานหลกัจงึท าใหค้่าสมัประสทิธิข์องการประมาณนัน้มคี่าคลาดเคลื่อน 

 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 

1. ทดสอบดว้ย Durbin - Watson test  

ขัน้ที ่1 ท าการถดถอยสมการทีเ่ราตอ้งการศกึษาดว้ยวธิ ีOLS และหาความคลาดเคลื่อน 

 ขัน้ที ่2 ค านวณหาค่า d จากสมการ 
 

2
t

n

1t

2

1tt

n

2t

e

ee
d











  

 ขัน้ที ่3 จากจ านวนของกลุ่มตวัอย่างและจ านวนของตวัแปรอสิระ ในสมการถดถอย สามารถหาค่า 

Ld และ Ud  จากตาราง Durbin - Watson statistic ได ้

 ขัน้ที ่4 จากค่า Ld และ ud สามารถตดัสนิใจ ไดด้งันี้ 

 

 

 

 

2. ทดสอบดว้ย Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test 

สมมุติว่าพจน์ความคลาดเคลื่อน tu  มาจากแบบแผนเชิงอัตถดถอยอันดับที่ p (pth-Order 

Autoregressive Scheme) 

   tptp2t21t1t uuuu      

โดยที ่ t  เป็นพจน์ความคลาดเคลื่อนซึง่ 0E t   และ    2
tvar    สามารถตัง้สมมตฐิานหลกัดงันี้ 

   0:H p210     

นัน่คอืไมม่ปีญัหา Autocorrelation ของอนัดบัซึง่สามารถทดสอบไดด้งันี้ 

 ขัน้ที ่1 ประมาณค่าแบบจ าลองถดถอยโดยใช ้OLS และหาค่าความคลาดเคลื่อน te  

มีอตัสหสมัพนัธ์ทางบวก 
(Positive  

autocorrelation) 

ไมมี่อตัสหสมัพนัธ์ 
(autocorrelation) 

ไมส่ามารถ 
สรุปได้ 

มีอตัสหสมัพนัธ์ทางลบ 
(negative  

autocorrelation) 

ไมส่ามารถ 
สรุปได้ 

0 dL dU 2 4 – dU 4 – dL 4 d 
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 ขัน้ที ่2 ถดถอย te  กบัความคลาดเคลื่อนทุกตวัในสมการถดถอย pt2t1t e,,e,e     และหา

ค่า 2R  

 ขัน้ที่ 3 ทดสอบสมมติฐานจากการค านวณค่า   2
p

2 ~Rpn  ถ้า   2Rpn   มคี่าเกินค่า

วกิฤตไคก าลงัสองหรอืไคสแควร ์ณ ระดบันัยส าคญัทีก่ าหนด จะท าการปฏเิสธ H0 ซึง่หมายความว่าม ี   

อยา่งน้อย 1 ค่าทีม่คี่าแตกต่างไปจากศูนย ์แสดงว่าเกดิปญัหา Autocorrelation 

 การแก้ไขปัญหา Autocorrelation 

 ส าหรับการแก้ ไขปญัหา Autocorrelation นั ้นสามารถใช้วิธี  White heteroscedasticity-

consistent standard errors & covariance ในการปรบัให้ค่าผดิพลาดมาตรฐานของสมัประสทิธิถ์ูกต้อง 

ซึง่จะท าใหค้่าความผดิพลาดมาตรฐานของสมัประสทิธลิดน้อยลง ส่งผลใหค้่าสถติทิดสอบ t มคี่าน้อยลง 

จงึท าใหป้ญัหาความคลาดเคลื่อนแบบที ่1 ลดน้อยลงได ้

ปัญหา Endogeneity 

 ปญัหา Endogeneity คือปญัหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อน อัน

เนื่องมาจาก  

1) การทีต่วัแปรอสิระและตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธก์นัแบบไป-กลบั (Causalities Problem)  

2) การขาดแคลนตวัแปรอสิระทีใ่ชอ้ธบิายตวัแปรตาม (Omitted Variable Problem)  

3) ปญัหาการวดัผดิพลาด (Measurement Error Problem)  

 ผลลพัธข์องการเกิด Endogeneity 

 การเกิดปญัหา Endogeneity นั ้นจะท าให้ค่ าสัมประสิทธิท์ี่ประมาณออกมาได้มีความ

คลาดเคลื่อนไม่แน่นอน ซึ่งเกิดมาจากความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I Error) นัน่คือการปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกัทัง้ๆ ทีค่วรยอมรบัสมมตฐิานหลกั และความคลาดเคลื่อนแบบที ่2 (Type II Error) นัน่คอื

ยอมรบัสมมตฐิานหลกัทัง้ๆ ทีค่วรปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

 การตรวจสอบปัญหา Endogeneity 

 ส าหรับการทดสอบการเกิดปญัหา Endogeneity นั ้นสามารถทดสอบได้จากการทดสอบ 

Hausman Test ซึง่สามารถท าการทดสอบไดด้งันี้ 

y1= β0+β1y2+β2x1+u1     (2A) 

y2
* = π0+π1iv1+π2x1+v2     (2B) 
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 โดย y1   คอื  ตวัแปรตาม 

  y2  คอื ตวัแปร Endogenous 

  x1  คอื ตวัแปร Exogenous 

  iv1  คอื ตวัแปรเครือ่งมอื 

  สมการ (2A)  คอื  สมการหลกั (Structural Equation) 

  สมการ (2B) คอื สมการลดรปู (Reduced Form) 

 ขัน้ที ่1 ท าการวเิคราะหก์ารถดถอย สมการที ่(2B) และเกบ็ค่าความคลาดเคลื่อน (v2) เอาไว ้

 ขัน้ที ่2 น า (v2) มาท าการวเิคราะหก์ารถดถอย ในสมการหลกั (2A)  

y1= β0+β1y2
* +β2x1+u1+β3v2      (2C) 

 ขัน้ที่ 3 ท าการทดสอบ t-test โดย H0 : β3= 0 ซึ่งหาก ยอมรบัสมมตฐิานหลกัแสดงว่า ไม่เกดิ

ปญัหา Endogeneity หากปฏเิสธสมมตฐิานหลกัแสดงว่าเกดิปญัหา Endogeneity 

 หากการทดสอบ Hausman Test พบว่าเกดิปญัหา Endogeneity นัน้จ าเป็นต้องท าการทดสอบ 

Over-Identifying Test (Sargan–Hansen test) เพื่อทดสอบว่าตัวแปรเครื่องมือนัน้มีความเหมาะสม

ส าหรบัใชใ้นการวเิคราะหก์ารถดถอยหรอืไม ่ซึง่สามารถทดสอบไดด้งันี้ 

 ขัน้ที ่1 ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (u1) จากสมการ (2A) ซึง่เป็นสมการหลกั 

 ขัน้ที่ 2 น าค่าความคลาดเคลื่อน (u1) มาท าการวเิคราะห์การถดถอย กบัตวัแปร Exogenous 

ทัง้หมดเพื่อหาค่า n*R2 

ui = δ0+δ1(iv1) + δ2(x1)     (2D) 

 ขัน้ที่ 3 ทดสอบสมมตฐิาน H0 : δ1= δ1= 0 โดยใช้ Chi-Square Test หากการผลการทดสอบ

ให้ยอมรบั H0 แสดงว่าสามารถใช้ Instrumental Variable นัน้ได้ แต่หากผลการทดสอบให้ปฏเิสธ H0 

แสดงว่าไมส่ามารถใช ้Instrumental Variable นัน้ได ้

การแก้ไขปัญหา Endogeneity 

ส าหรบัปญัหา Endogeneity หากเกดิขึน้นัน้สามารถแก้ปญัหาไดโ้ดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยแบบ

สองขัน้ (Two Stages Least Squared) โดยการประมาณค่าตวัแปร Endogenous จากสมการลดรปู 

(2B) ก่อนจากนัน้จงึน าตวัแปร Endogenous จากการประมาณค่าไปวเิคราะหก์ารถดถอยดว้ยสมการ

หลกั (2A) โดยสมมตฐิานของคอื Cov(iv,u) = 0 และ Cov(iv,x) ≠ 0 
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ภาคผนวก ช. 
 

สถิติเชิงพรรณนาของ CARt และ BHARt
 แบบถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าทางตลาดภายหลงัการตดั

หลกัทรพัยท่ี์มีมลูค่าตลาดมากกว่า หน่ึงหม่ืนล้านบาท 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 2 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของ CARt แบบถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าทางตลาดภายหลงัการตดั

หลกัทรพัยท่ี์มีมูลค่าตลาดมากกว่า หน่ึงหมื่นล้านบาท 
Value-Weighted Cumulative Abnormal Returns (VWCARs) 

Montht 

ภายหลงัการตดัหลกัทรพัยท่ี์มีมูลค่าตลาดมากกว่า หน่ึงหมื่นล้านบาท 

Nt CARi,t̅̅ ̅̅ ̅̅  SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
1 127 -0.0022 0.1864 -0.1303 -0.1165 
2 127 0.0151 0.2502 0.6791 0.7059 
3 127 0.0172 0.2831 0.6832 0.7209 
4 127 0.0173 0.2905 0.6670 0.6870 
5 127 -0.0139 0.3137 -0.4991 -0.4922 
6 127 -0.0204 0.3532 -0.6496 -0.6405 
7 127 -0.0222 0.3973 -0.6259 -0.6218 
8 127 -0.0331 0.4118 -0.9032 -0.8895 
9 127 -0.0362 0.4417 -0.9191 -0.8988 
10 127 -0.0478 0.4778 -1.1230 -1.0992 
11 127 -0.0650 0.4936 -1.4786 -1.4593 
12 127 -0.0713 0.5262 -1.5206 -1.5095 
13 127 -0.0793 0.5445 -1.6347 -1.6314 
14 127 -0.0992 0.5700 -1.9533 -1.9632 
15 127 -0.1173 0.6083 -2.1645* -2.1918* 
16 127 -0.1392 0.6242 -2.5032* -2.5169* 
17 126 -0.1338 0.6477 -2.3094* -2.3334* 
18 126 -0.1387 0.6421 -2.4147* -2.4580* 
19 126 -0.1696 0.6829 -2.7767** -2.8087** 
20 126 -0.1824 0.7063 -2.8866** -2.9357** 
21 126 -0.1657 0.7303 -2.5364* -2.5676* 
22 126 -0.1683 0.7305 -2.5758* -2.5918* 
23 126 -0.1703 0.7460 -2.5524* -2.5828* 
24 125 -0.1770 0.7685 -2.5652* -2.5990* 
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Value-Weighted Cumulative Abnormal Returns (VWCARs) 

Montht 

ภายหลงัการตดัหลกัทรพัยท่ี์มีมูลค่าตลาดมากกว่า หน่ึงหมื่นล้านบาท 

Nt CARi,t̅̅ ̅̅ ̅̅  SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
25 124 -0.1926 0.8000 -2.6694** -2.7061** 
26 123 -0.1970 0.8017 -2.7147** -2.7501** 
27 122 -0.2184 0.8218 -2.9238** -2.9367** 
28 122 -0.2092 0.8504 -2.7059** -2.7304** 
29 122 -0.2235 0.8713 -2.8222** -2.8338** 
30 120 -0.2601 0.8695 -3.2636** -3.2878** 
31 119 -0.3055 0.8827 -3.7597** -3.8343** 
32 119 -0.3168 0.8713 -3.9491** -4.0335** 
33 119 -0.3283 0.8722 -4.0891** -4.1674** 
34 118 -0.3355 0.8893 -4.0806** -4.1188** 
35 117 -0.3618 0.8807 -4.4249** -4.4693** 
36 116 -0.3925 0.8814 -4.7753** -4.9364** 

หมายเหตุ : CARt̅̅ ̅̅ ̅ คอื อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตสิะสมแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูคา่ทางตลาด สถติทิดสอบ t-stat และ Skewness-adj t-
stat ม ีH0 คอื CARt̅̅ ̅̅ ̅ ไมแ่ตกต่างจาก 0 และ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
ภาพภาคผนวกท่ี 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง CAR แบบถ่วงน ้าหนัก และระยะเวลาภายหลงัการน าเสนอครัง้

แรก (เดือน) ภายหลงัการตดัหลกัทรพัยท่ี์มี Market Capitalization เกิน 1 หมื่นล้าน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของ BHARt แบบถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าทางตลาดภายหลงัการ
ตดัหลกัทรพัยท่ี์มีมูลค่าตลาดมากกว่า หน่ึงหมื่นล้านบาท 
Value-Weighted Buy and Hold Abnormal Returns (VWBHARs) 

Montht 

ภายหลงัการตดัหลกัทรพัยท่ี์มีมูลค่าตลาดมากกว่า หน่ึงหม่ืนล้านบาท 

Nt BHARi,t̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ SD t-stat 
Skewness-adj 

t-stat 
1 127 -0.0022 0.1864 -0.1303 -0.1165 
2 127 0.0204 0.2612 0.8749 0.9318 
3 127 0.0258 0.3115 0.9287 1.0143 
4 127 0.0262 0.3141 0.9346 0.9910 
5 127 -0.0104 0.3373 -0.3466 -0.3212 
6 127 -0.0068 0.3868 -0.1969 -0.1647 
7 127 -0.0070 0.4230 -0.1848 -0.1699 
8 127 -0.0126 0.4552 -0.3098 -0.2861 
9 127 -0.0045 0.5046 -0.1012 -0.0766 
10 127 0.0008 0.5620 0.0164 0.0442 
11 127 -0.0215 0.5637 -0.4276 -0.3966 
12 127 -0.0239 0.6056 -0.4424 -0.4096 
13 127 -0.0346 0.6074 -0.6393 -0.6032 
14 127 -0.0509 0.6178 -0.9243 -0.8713 
15 127 -0.0542 0.6459 -0.9419 -0.8937 
16 127 -0.0663 0.6718 -1.1081 -1.0399 
17 126 -0.0576 0.6740 -0.9550 -0.9097 
18 126 -0.0704 0.6599 -1.1924 -1.1400 
19 126 -0.0864 0.6918 -1.3966 -1.3288 
20 126 -0.0804 0.7068 -1.2725 -1.2150 
21 126 -0.0484 0.7574 -0.7146 -0.6791 
22 126 -0.0645 0.7499 -0.9623 -0.9181 
23 126 -0.0602 0.7615 -0.8842 -0.8415 
24 125 -0.0678 0.7728 -0.9768 -0.9301 
25 124 -0.0809 0.7893 -1.1369 -1.0802 
26 123 -0.0830 0.8059 -1.1379 -1.0793 
27 122 -0.0846 0.8438 -1.1034 -1.0426 
28 122 -0.0664 0.8782 -0.8320 -0.7880 
29 122 -0.0781 0.9081 -0.9457 -0.8899 
30 120 -0.1224 0.9302 -1.4356 -1.3165 
31 119 -0.1600 0.9445 -1.8398 -1.6178 
32 119 -0.1891 0.9215 -2.2298* -1.9250 
33 119 -0.2155 0.9172 -2.5524* -2.1882* 
34 118 -0.2205 0.9217 -2.5875* -2.1666* 
35 117 -0.2513 0.9183 -2.9475** -2.3340* 
36 116 -0.2604 0.9560 -2.9205** -2.0580* 

หมายเหตุ : BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  คอื อตัราผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตสิะสมแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูคา่ทางตลาด สถติทิดสอบ t-stat และ Skewness-adj t-
stat ม ีH0 คอื BHARt̅̅ ̅̅ ̅̅  ไมแ่ตกต่างจาก 0 และ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ภาพภาคผนวกท่ี 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง BHAR แบบถ่วงน ้าหนัก และระยะเวลาภายหลงัการน าเสนอ
ครัง้แรก (เดือน) ภายหลงัการตดัหลกัทรพัยท่ี์มี Market Capitalization เกิน 1 หมื่นล้าน 

 
 

จากตารางที ่4-6 และตารางที ่4-7 ภายในบทที ่4 พบว่า CARt และ BHARt ดว้ยวธิกีารไม่ถ่วงน ้าหนัก 

และถ่วงน ้าหนักดว้ยมูลค่าตลาดนัน้พบว่าใหผ้ลการศกึษาที่ไม่สอดคลอ้งกนัเนื่องจากขนาดของกจิการ

นัน้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนระยะยาวที่ผิดปกติของหลักทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก (Brav and Gompers, 1997; Carpentier et al., 2010) กล่าวคอืกจิการทีม่ขีนาด

ใหญ่ (มมีลูค่าทางตลาดสูง) จะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะยาวที่ผดิปกตขิองหลกัทรพัย ์ IPO นัน้มคี่า

เพิม่ขึน้ ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึท าการศกึษาโดยการตดัหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าทางการตลาดมากกว่า 1 หมืน่ลา้น

บาทจ านวน 23 บริษัท ประกอบไปด้วย PTT DTAC TOP AOT RRC M IVL GLOW ESSO TOC 

CPALL AAV INOX TTW NOK GSTEL MEGA MCOT CKP ANAN MC BMCL และ VGI ซึง่แสดงใน

ตารางภาคผนวกที ่2 และตารางภาคผนวกที ่3 พบว่า ณ สิน้ปีที ่3 vwCARt และ vwBHARt มคี่าเท่ากบั 

-39.25% (t stat = -4.7753 , Skewness-adj t = -4.9364) และ -26.04% (t stat = -2.9205, Skewness-

adj t = -2.0580) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาอัตรา

ผลตอบแทนระยะยาวทีผ่ดิปกตจิากการค านวณดว้ยวธิไีมถ่่วงน ้าหนกั 
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ภาคผนวก ซ. 
 

ผลการตรวจสอบปัญหาในการวิเคราะหก์ารถดถอย 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 4 แสดงผลการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วย VIF 

ตวัแปร 
VIF : Variance Inflation Factor 

CAR12 CAR24 CAR36 

1 2 7 8 13 14 
STAKEHOLDER - 1.3671 - 1.2636 - 1.3630 
DIVERGENCE 1.2152 1.2210 1.1716 1.1707 1.2575 1.2466 

UNREP 2.2383 2.3304 2.9065 2.9364 3.7503 3.6833 
PBV 1.4592 1.5888 1.6140 1.6982 1.5854 1.6376 
AGE 1.5330 1.5488 1.6294 1.6766 1.5869 1.5970 
SIZE 2.1951 2.3390 2.8881 2.9489 3.7088 3.6036 

RETENTION 1.4081 1.3890 1.2478 1.2740 1.2633 1.3724 

ตวัแปร 
VIF : Variance Inflation Factor 

BHAR12 BHAR24 BHAR36 

4 5 10 11 16 17 
STAKEHOLDER - 1.7261 - 1.4522 - 2.1087 
DIVERGENCE 1.2725 1.2707 1.1754 1.1591 1.7201 1.7457 

UNREP 2.3496 2.4421 2.3553 2.3635 3.4169 3.3386 
PBV 2.3220 2.7405 1.5962 1.7701 1.5356 1.7100 
AGE 1.9196 1.9420 1.4254 1.4190 1.4124 1.6049 
SIZE 2.3012 2.6347 2.1638 2.3452 3.1581 3.2427 

RETENTION 2.2028 2.0915 1.5156 1.5988 1.9651 2.2287 
 

 จากตารางภาคผนวกที่ 4 การตรวจสอบปญัหา Multicollinearity นัน้สามารถเพกิเฉยตวัแปร

ปฏสิมัพนัธไ์ด ้(Allison, 2012) ส าหรบัผลการตรวจสอบพบว่าทุกตวัแปรทีน่ ามาใชท้ดสอบการวเิคราะห์

การถดถอยนัน้มคี่า VIF ไม่เกนิ 5 จงึสามารถสรุปได้ว่าการวเิคราะห์การถดถอยในครัง้น้ีไม่พบปญัหา 

Multicollinearity หรอืตคีวามไดว้่าตวัแปรอสิระไมม่คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 
 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand        
 

120 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 แสดงผลการตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วย White Test 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

CAR12 

1 
9.0069 
(0.7724) 

CAR24 

7 
15.1957 
(0.2953) 

CAR36 

13 
12.2310 
(0.5088) 

2 
9.4306 
(0.8025) 

8 
14.9139 
(0.3841) 

14 
12.3376 
(0.5792) 

3 
10.1096 
(0.8990) 

9 
17.7035 
(0.7362) 

15 
15.5037 
(0.5593) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

BHAR12 

4 
10.0633 
(0.6888) 

BHAR24 

10 
10.1726 
(0.6798) 

BHAR36 

16 
15.0932 
(0.3016) 

5 
10.2044 
(0.7471) 

11 
10.7878 
(0.7026) 

17 
15.3431 
(0.3551) 

6 
10.4578 
(0.8833) 

12 
10.9356 
(0.8599) 

18 
14.6754 
(0.6189) 

 
หมายเหตุ : การทดสอบ White Test นัน้มสีมมตฐิาน H0 : ไมพ่บปญัหา Heteroscedasticity โดย ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 
จากตารางภาคผนวกที ่5 นัน้สรปุไดไ้มพ่บปญัหา Heteroscedasticity 
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ตารางภาคผนวกท่ี 6 แสดงผลการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วย Breusch-Godfrey Test 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

CAR12 

1 
5.2240 
(0.0734) 

CAR24 

7 
0.6061 
(0.7386) 

CAR36 

13 
1.4221 
(0.4911) 

2 
9.4306 
(0.8025) 

8 
14.9139 
(0.3841) 

14 
12.3376 
(0.5792) 

3 
4.7299 
(0.094) 

9 
0.6826 
(0.7109) 

15 
1.2650 
(0.5313) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

BHAR12 

4 
2.8259 
(0.2434) 

BHAR24 

10 
0.1709 
(0.9181) 

BHAR36 

16 
2.3279 
(0.3122) 

5 
10.2044 
(0.7471) 

11 
10.7878 
(0.7026) 

17 
15.3431 
(0.3551) 

6 
1.8160 
(0.4033) 

12 
0.0088 
(0.9956) 

18 
1.44 

(0.4867) 
 

หมายเหตุ : การทดสอบ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test นัน้มสีมมตฐิาน H0 : ไมพ่บปญัหา Autocorrelationโดย ** มรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

  
จากตารางภาคผนวกที ่6 นัน้สรปุไดว้่าไมพ่บปญัหา Autocorrelation 
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ผลการตรวจสอบปัญหาในการวิเคราะหก์ารถดถอย (การทดสอบยืนยนัผล) 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 7 แสดงผลการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วย VIF (การทดสอบยืนยนัผล) 

ตวัแปร 
VIF : Variance Inflation Factor 

CAR12 CAR24 CAR36 

19 20 25 26 31 32 
F1  1.3557  1.3383  1.3254 

INITIAL 1.1350 1.1437 1.1156 1.1200 1.1964 1.2079 
UNREP2 1.3190 1.3414 1.4041 1.3895 1.4595 1.4621 

PBV 1.3323 1.5101 1.3725 1.5759 1.2618 1.3707 
AGE 1.2081 1.2248 1.5461 1.5578 1.4088 1.4121 
SIZE 1.5575 1.5884 1.5922 1.6155 1.8559 1.8634 

RETENTION 1.2071 1.2394 1.1781 1.2170 1.2563 1.3375 

ตวัแปร 
VIF : Variance Inflation Factor 

BHAR12 BHAR24 BHAR36 

22 23 28 29 34 35 
F1  1.3948  1.5667  1.9505 

INITIAL 1.7659 1.7588 1.3894 1.3946 1.7202 1.7446 
UNREP2 1.4905 1.5239 1.6173 1.5931 1.8658 1.9182 

PBV 2.0786 2.4356 1.6228 1.9742 1.6036 1.9427 
AGE 1.3817 1.3956 1.2999 1.3222 1.2858 1.4254 
SIZE 1.4739 1.5519 1.3249 1.3725 1.4759 1.4990 

RETENTION 1.5426 1.5240 1.3560 1.4222 1.4860 1.6914 
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ตารางภาคผนวกท่ี 8 แสดงผลการตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วย White Test (การทดสอบยืนยนั

ผล) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

CAR12 

19 
11.1207 
(0.6007) 

CAR24 

25 
15.4304 
(0.2813) 

CAR36 

31 
13.1361 
(0.4374) 

20 
11.7999 
(0.6224) 

26 
15.3617 
(0.3539) 

32 
14.0280 
(0.4476) 

21 
15.6368 
(0.5497) 

27 
17.3030 
(0.434) 

33 
15.2419 
(0.5781) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

BHAR12 

22 
10.0872 
(0.6868) 

BHAR24 

28 
13.1402 
(0.437) 

BHAR36 

34 
18.3370 
(0.1451) 

23 
10.1284 
(0.7527) 

29 
13.2452 
(0.5073) 

35 
18.8161 
(0.1721) 

24 
10.5207 
(0.8804) 

30 
14.1774 
(0.6545) 

36 
19.8671 
(0.2811) 

 
หมายเหตุ : การทดสอบ White Test นัน้มสีมมตฐิาน H0 : ไมพ่บปญัหา Heteroscedasticity โดย ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตารางภาคผนวกท่ี 9 แสดงผลการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วย Breusch-Godfrey Test (การ
ทดสอบยืนยนัผล) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

CAR12 

19 
1.2839 
(0.5263) 

CAR24 

25 
0.5749 
(0.7502) 

CAR36 

31 
2.9883 
(0.2244) 

20 
1.3543 
(0.5081) 

26 
0.5398 
(0.7635) 

32 
2.9455 
(0.2293) 

21 
1.9536 
(0.3765) 

27 
0.7955 
(0.6718) 

33 
3.5730 
(0.1675) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

 
สมการ
ที ่

Obs*R2 

(Prob. 
χ²) 

BHAR12 

22 
1.2848 
(0.526) 

BHAR24 

28 
0.4783 
(0.7873) 

BHAR36 

34 
1.2421 
(0.2651) 

23 
1.3740 
(0.5031) 

29 
0.4847 
(0.7848) 

35 
1.3884 
(0.2387) 

24 
1.5096 
(0.4701) 

30 
0.4452 
(0.8004) 

36 
1.2057 
(0.2722) 

 
หมายเหตุ : การทดสอบ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test นัน้มสีมมตฐิาน H0 : ไมพ่บปญัหา Autocorrelationโดย ** มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ภาคผนวก  ฌ. 
 

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (เพ่ิมเติม) 

 

 เนื่องจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีนัน้จดัท ามาจากดชันีย่อยทัง้หมด 7 ดชันี จงึต้องท า

การวเิคราะหว์่าหากแบ่งการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีออกมาเป็นดชันีย่อยแลว้ การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้

เสยีใดทีอ่าจมคีวามสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัยท์รพัยท์ีเ่สนอขายเป็นครัง้แรก

โดยดชันียอ่ยทัง้ 7 แบ่งออกไดด้งันี้ 

 1. ดชันีการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

 2. ดชันีการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ 

 3. ดชันีการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 4. ดชันีการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 

 5. ดชันีการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

 6. ดชันีการปฏบิตัต่ิอชุมชน 

 7. ดชันีการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ 

 ซึง่จากการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณนัน้ไมพ่บความสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัระหว่างดชันีการ

ปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีย่อยทัง้ 7 ดชันี ต่ออตัราผลตอบแทนระยะยาวของหลกัทรพัย์ที่เสนอขายต่อ

สาธารณะเป็นครัง้แรก อีกทัง้ยงัไม่พบปญัหา Endogeneity ซึ่งจะแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง

ภาคผนวกที ่10 และตารางภาคผนวกที ่11
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ตารางภาคผนวกท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูด้วยวิธี White heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปร
ตามคือตวัแปร CAR และตวัแปรอิสระเป็นดชันีย่อยของการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

 
Dependent Variable 

CAR12 CAR24 CAR36 
EMP CUS ENV PAR SHA SOC CRE EMP CUS ENV PAR SHA SOC CRE EMP CUS ENV PAR SHA SOC CRE 

Intercept 
1.72 

(1.95) 
1.7 

(1.92) 
1.76* 

(2.05) 
1.89* 

(2.11) 
1.7 

(1.99) 
1.74 

(1.99) 
1.8* 

(2.04) 
1.85 
(1.49) 

1.7 
(1.35) 

1.84 
(1.5) 

1.89 
(1.53) 

1.98 
(1.61) 

1.93 
(1.55) 

1.98 
(1.61) 

5.11** 

(3.2) 
5.22** 

(3.18) 
5.01** 

(3.12) 
4.97** 

(3.06) 
5.1** 

(3.21) 
5.5*** 

(3.45) 
5** 

(3.1) 

STAKEHOLDER 
-0.01 

(-0.46) 
-0.03 

(-1.71) 
0.01 
(0.93) 

0.03 

(1.91) 
0.01 
(0.44) 

-0.01 
(-0.45) 

0.02 
(1.31) 

0.03 
(1.08) 

0.02 
(0.96) 

0.01 
(0.64) 

0 
(0.23) 

-0.01 
(-0.47) 

0 
(0.29) 

-0.01 
(-0.53) 

-0.01 
(-0.33) 

-0.03 
(-1.13) 

-0.01 
(-0.41) 

0.01 
(0.56) 

-0.02 
(-1.2) 

-0.05* 

(-2.41) 
0 

(-0.19) 

DIVERGENCE 
-12.34** 

(-5.31) 
-12.58** 

(-5.4) 
-12.52** 

(-5.29) 
-11.7** 

(-5) 
-12.39** 

(-5.32) 
-12.33** 

(-5.32) 
-12.1** 

(-5.22) 
-15.27** 

(-5.08) 
-14.93** 

(-4.95) 
-15.31** 

(-4.98) 
-15.06** 

(-4.99) 
-15.08** 

(-5.01) 
-15.17** 

(-4.99) 
-14.96** 

(-4.97) 
-26.01** 

(-6.53) 
-25.92** 

(-6.73) 
-25.9** 

(-6.74) 
-25.25** 

(-6.53) 
-26.19** 

(-6.82) 
-25.28** 

(-6.66) 
-25.85** 

(-6.75) 

UNREP 
1.46 

(1.74) 
1.25 
(1.48) 

1.52 

(1.78) 
1.71 

(1.98) 
1.48 

(1.73) 
1.44 

(1.72) 
1.5 

(1.76) 
2.87* 

(2.34) 
2.83* 

(2.35) 
2.85* 

(2.34) 
2.88* 

(2.37) 
2.89* 

(2.38) 
2.9* 

(2.37) 
2.86* 

(2.34) 
5.47** 

(3.48) 
5.61** 

(3.55) 
5.48** 

(3.53) 
5.59** 

(3.65) 
5.59** 

(3.62) 
5.79** 

(3.85) 
5.53** 

(3.55) 

PBV 
-0.11 

(-0.81) 
-0.11 
(-0.84) 

-0.14 
(-1.11) 

-0.14 
(-1.1) 

-0.13 
(-1.01) 

-0.11 
(-0.86) 

-0.15 
(-1.11) 

-0.09 
(-0.51) 

-0.09 
(-0.49) 

-0.08 
(-0.45) 

-0.09 
(-0.48) 

-0.09 
(-0.5) 

-0.08 
(-0.47) 

-0.09 
(-0.49) 

-0.16 
(-0.75) 

-0.14 
(-0.68) 

-0.16 
(-0.75) 

-0.15 
(-0.68) 

-0.15 
(-0.72) 

-0.2 
(-0.99) 

-0.16 
(-0.74) 

AGE 
-0.01* 

(-2.56) 
-0.01** 

(-2.63) 
-0.01* 

(-2.52) 
-0.01** 

(-2.87) 
-0.01* 

(-2.58) 
-0.01* 

(-2.57) 
-0.01* 

(-2.52) 
-0.01 

(-1.77) 
-0.01 

(-1.85) 
-0.01 

(-1.89) 
-0.01 

(-1.9) 
-0.01 

(-1.84) 
-0.01 

(-1.91) 
-0.01 

(-1.91) 
-0.01 
(-1) 

-0.01 
(-0.95) 

-0.01 
(-1.01) 

-0.01 
(-0.96) 

-0.01 
(-1.06) 

-0.01 
(-1.12) 

-0.01 
(-1.01) 

SIZE 
-0.03 
(-0.7) 

-0.02 
(-0.55) 

-0.04 
(-0.87) 

-0.05 
(-1.06) 

-0.03 
(-0.78) 

-0.03 
(-0.72) 

-0.04 
(-0.9) 

-0.05 
(-0.9) 

-0.05 
(-0.81) 

-0.05 
(-0.82) 

-0.05 
(-0.84) 

-0.05 
(-0.87) 

-0.05 
(-0.87) 

-0.05 
(-0.89) 

-0.22** 

(-2.98) 
-0.22** 

(-2.96) 
-0.21** 

(-2.9) 
-0.22** 

(-3) 
-0.22** 

(-3.03) 
-0.22** 

(-3) 
-0.21** 

(-2.91) 

RETENTION 
-0.32 
(-0.8) 

-0.3 
(-0.74) 

-0.21 
(-0.51) 

-0.17 
(-0.44) 

-0.27 
(-0.66) 

-0.31 
(-0.79) 

-0.22 
(-0.54) 

-0.23 
(-0.4) 

-0.19 
(-0.32) 

-0.26 
(-0.43) 

-0.26 
(-0.44) 

-0.28 
(-0.47) 

-0.26 
(-0.44) 

-0.26 
(-0.44) 

0.71 
(1.11) 

0.67 
(1.05) 

0.7 
(1.11) 

0.75 
(1.18) 

0.79 
(1.25) 

0.67 
(1.1) 

0.7 
(1.11) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Hausman Test 
p-value 

0.92 0.99 0.88 0.61 0.91 0.54 0.96 0.32 0.42 0.58 0.42 0.95 0.79 0.81 0.6 0.7 0.94 0.76 0.77 0.55 0.15 

Adjusted R2 0.176 0.188 0.179 0.195 0.176 0.176 0.182 0.185 0.182 0.18 0.178 0.179 0.178 0.179 0.306 0.312 0.307 0.308 0.312 0.343 0.306 

หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม ในส่วนดชันีย่อยนัน้ EMP คอืการปฏบิตัต่ิอพนกังาน CUS คอืการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ENV คอืการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม PAR คอืการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ SHA คอืการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ SOC คอื
การปฏบิตัต่ิอสงัคมและชมุชน CRE คอืการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ DIVERGENCE คอื ตวัแปรที่ใชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน
การสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูค่าทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการการขายหลกัทรพัย ์IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมลูค่าทาง

บญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงัก์ชัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิที่
ถอืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูด้วยวิธี White heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปร
ตามคือตวัแปร BHAR และตวัแปรอิสระเป็นดชันียอ่ยของการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

 
Dependent Variable 

BHAR12 BHAR24 BHAR36 
EMP CUS ENV PAR SHA SOC CRE EMP CUS ENV PAR SHA SOC CRE EMP CUS ENV PAR SHA SOC CRE 

Intercept 
4.86 
(1.51) 

1.66 
(1.5) 

1.75 
(1.62) 

1.88 
(1.6) 

1.72 
(1.56) 

1.7 
(1.56) 

1.76 
(1.57) 

0.71 
(0.55) 

0.55 
(0.41) 

0.77 
(0.6) 

0.76 
(0.59) 

0.93 
(0.72) 

0.83 
(0.63) 

0.87 
(0.66) 

4.78* 

(2.33) 
4.65* 

(2.27) 
4.52* 

(2.21) 
4.44* 

(2.16) 
4.69* 

(2.33) 
4.86* 

(2.39) 
4.48 

(2.17) 

STAKEHOLDER 
-0.03 
(-0.55) 

-0.03 

(1.7) 
0.02 
(1.09) 

0.03 
(1.15) 

0.01 
(0.47) 

0 
(0.3) 

0.01 
(0.82) 

0.04 
(1.52) 

0.03 
(1.01) 

0.01 
(0.32) 

0.01 
(0.39) 

-0.02 
(-0.78) 

0 
(0.12) 

-0.01 
(-0.34) 

-0.02 
(-0.76) 

-0.02 
(-0.84) 

-0.02 
(-0.78) 

0.02 
(0.54) 

-0.04 

(-1.9) 
-0.03 
(-1.4) 

0.01 
(0.27) 

DIVERGENCE 
-19.82** 

(-4.43) 
-11.62** 

(-4.58) 
-11.58** 

(-4.49) 
-10.62** 

(-4.09) 
-11.4** 

(-4.45) 
-11.38** 

(-4.4) 
-11.16** 

(-4.39) 
-14.31** 

(-4.4) 
-13.82** 

(-4.27) 
-14.17** 

(-4.35) 
-13.97** 

(-4.29) 
-14.01** 

(-4.4) 
-14.07** 

(-4.34) 
-13.94** 

(-4.37) 
-20.78** 

(-4.55) 
-20.29** 

(-4.36) 
-20.46** 

(-4.55) 
-19.19** 

(-4.7) 
-20.94** 

(-4.65) 
-19.82** 

(-4.15) 
-20.09** 

(-4.54) 

UNREP 
4.18 
(1.16) 

0.89 
(0.9) 

1.22 
(1.21) 

1.42 
(1.38) 

1.16 
(1.16) 

1.12 
(1.13) 

1.16 
(1.16) 

1.67 
(1.31) 

1.63 
(1.3) 

1.67 
(1.33) 

1.69 
(1.34) 

1.71 
(1.37) 

1.7 
(1.33) 

1.68 
(1.33) 

3.84* 

(2.24) 
4.05* 

(2.35) 
3.88* 

(2.28) 
4.11* 

(2.45) 
4.12* 

(2.41) 
4.18* 

(2.47) 
3.96* 

(2.26) 

PBV 
-0.11 
(-0.68) 

-0.14 
(-0.74) 

-0.18 
(-0.98) 

-0.18 
(-0.88) 

-0.17 
(-0.86) 

-0.15 
(-0.79) 

-0.17 
(-0.88) 

-0.01 
(-0.04) 

0 
(0) 

0.01 
(0.04) 

0 
(0.01) 

0 
(-0.02) 

0 
(0.02) 

0 
(0.02) 

-0.09 
(-0.32) 

-0.06 
(-0.22) 

-0.08 
(-0.31) 

-0.05 
(-0.2) 

-0.06 
(-0.23) 

-0.11 
(-0.4) 

-0.06 
(-0.23) 

AGE 
-0.01** 

(-2.86) 
-0.01** 

(-2.91) 
-0.01** 

(-2.85) 
-0.01** 

(-2.91) 
-0.01** 

(-2.91) 
-0.01** 

(-2.88) 
-0.01** 

(-2.85) 
-0.01* 

(-2.01) 
-0.01* 

(-2.13) 
-0.01* 

(-2.23) 
-0.01* 

(-2.22) 
-0.01* 

(-2.09) 
-0.01* 

(-2.25) 
-0.01* 

(-2.26) 
-0.01 
(-0.81) 

-0.01 
(-0.81) 

-0.01 
(-0.83) 

0 
(-0.75) 

-0.01 
(-0.92) 

-0.01 
(-0.95) 

-0.01 
(-0.86) 

SIZE 
-0.22 
(-0.49) 

-0.02 
(-0.37) 

-0.03 
(-0.7) 

-0.04 
(-0.85) 

-0.03 
(-0.6) 

-0.03 
(-0.61) 

-0.03 
(-0.66) 

-0.02 
(-0.3) 

-0.01 
(-0.18) 

-0.01 
(-0.22) 

-0.01 
(-0.2) 

-0.02 
(-0.26) 

-0.01 
(-0.24) 

-0.02 
(-0.25) 

-0.23* 

(-2.52) 
-0.23* 

(-2.47) 
-0.22* 

(-2.37) 
-0.23* 

(-2.45) 
-0.23* 

(-2.59) 
-0.22* 

(-2.45) 
-0.23* 

(-2.4) 

RETENTION 
1.18 

(-0.53) 
-0.23 
(-0.45) 

-0.11 
(-0.2) 

-0.09 
(-0.18) 

-0.2 
(-0.38) 

-0.21 
(-0.42) 

-0.17 
(-0.32) 

-0.03 
(-0.05) 

0.01 
(0.03) 

-0.07 
(-0.12) 

-0.07 
(-0.12) 

-0.1 
(-0.18) 

-0.07 
(-0.12) 

-0.07 
(-0.12) 

1.23 
(1.68) 

1.19 
(1.61) 

1.2 
(1.63) 

1.29 
(1.62) 

1.37 
(1.93) 

1.18 
(1.64) 

1.21 
(1.63) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Hausman Test 
p-value 

0.99 0.93 0.99 0.81 0.98 0.56 0.96 0.24 0.48 0.65 0.37 0.99 0.75 0.86 0.71 0.86 0.93 0.61 0.68 0.46 0.24 

Adjusted R2 0.083 0.093 0.087 0.097 0.082 0.082 0.084 0.117 0.107 0.101 0.101 0.104 0.1 0.101 0.125 0.124 0.126 0.127 0.138 0.137 0.122 

หมายเหตุ : BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบสะสม ในส่วนดชันีย่อยนัน้ EMP คอืการปฏบิตัต่ิอพนกังาน CUS คอืการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ENV คอืการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม PAR คอืการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ SHA คอืการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ SOC คอื
การปฏบิตัต่ิอสงัคมและชมุชน CRE คอืการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ DIVERGENCE คอื ตวัแปรที่ใชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน
การสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูค่าทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการการขายหลกัทรพัย ์IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมลูค่าทาง

บญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงัก์ชัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิที่
ถอืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแลว้ Hauseman Test เป็นการทดสอบปญัหา Endogeneity โดย H0 คอื ไม่พบปญัหา Endogeneity ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05
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ภาคผนวก ญ. 
 

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูก าลงัสองน้อยท่ีสดุแบบสองขัน้ 
 

 จากการทดสอบปญัหา Endogeneity ด้วยการทดสอบ Hausman test พบว่าไม่เกิดปญัหา 

Endogeneity แต่กพ็บว่าบางสมการนัน้ถงึแมผ้ลการทดสอบจะแปลผลไดว้่าไม่เกดิปญัหา Endogeneity 

แต่จากการทดสอบพบว่าเกอืบจะมนีัยส าคญัทางสถติคิอืสมการที่ 1 , 17, 18, 20 และ 29 มคี่า p-value 

เท่ากับ 0.146, 0.1265, 0.083, 0.118 และ 0.0654 ตามล าดับโดยสมมติฐานหลกัในการทดสอบ 

Hausman test คอื ไม่เกดิปญัหา Endogeneity ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึได้ท าการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ก าลงัสองน้อยทีสุ่ดแบบสองขัน้เพื่อเป็นการยนืยนัผลอกีทางโดย มเีงื่อนไขว่าตวัแปรเครื่องมอืในสมการ

ลดรปูจะตอ้งมคี่า Cov(iv,u) = 0 และ Cov(iv,x) ≠ 0 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรเครือ่งมือ 

ตวัแปร Mean Median Maximum Minimum SD 
IV1 0.0309 0.0185 0.1654 0 0.0365 
IV2 0.5467 1 1 0 0.4995 

หมายเหตุ : IV1 คอื ตวัแปรเครื่องมอืที1่ วดัคา่มาจากสดัส่วนของการถอืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครฐับาล IV2 คอื ตวัแปรเครือ่งมอืที2่ เป็นตวัแปรหุน่ ซึง่
วดัค่ามาจากภายใน 3 ปีก่อนน าเสนอขายหลกัทรพัยต์่อสาธารณะเป็นครัง้แรกนัน้มกี าไรหรอืไม ่

 

 จากตารางภาคผนวกที ่12 พบว่าตวัแปร IV1 มคี่าเฉลีย่ 3.09% ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.65% 

ตวัแปร IV2 มคี่าเฉลี่ยที่ 0.5467 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่า 0.4995 อย่างไรก็ตามจากการทดสอบ 

Hausman Test ซึ่งให้ผลว่าไม่เกิดปญัหา Endogeneity นัน้หมายความว่า OLS เป็นตวัประมาณค่าที่

สมเหตุสมผลทีสุ่ด 
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ตารางภาคผนวกท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบสองขัน้
ด้วยวิธี White heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปร

ตามคือตวัแปร CAR 

 
Dependent Variable 

CAR12 CAR24 CAR36 
2 3 8 9 14 15 

Intercept 
2.039* 

(2.0017) 
1.8351 
(1.0793) 

1.9899 
(1.4883) 

2.7427 
(1.2713) 

4.6566** 

(2.8777) 
4.1728 
(1.4702) 

STAKEHOLDER 
0.1247 
(1.3904) 

0.1209 
(0.2469) 

0.1545 
(1.2855) 

-0.194 
(-0.3294) 

0.1244 
(0.8656) 

0.1766 
(0.2557) 

DIVERGENCE 
-11.9277** 

(-4.2341) 
-23.4646 
(-0.7714) 

-14.4933** 

(-4.2614) 
-43.9549 
(-1.2254) 

-25.664** 

(-6.3151) 
-26.0018 
(-0.8657) 

UNREP 
2.054 

(1.8986) 
-4.4374 
(-0.7851) 

3.3982* 

(2.285) 
-1.9866 
(-0.2693) 

5.7137** 

(3.4519) 
-7.5936 
(-0.457) 

PBV 
-0.278 
(-1.417) 

0.1602 
(0.2866) 

-0.2957 
(-1.0654) 

-0.2511 
(-0.3094) 

-0.2994 
(-1.0159) 

0.3541 
(0.3264) 

AGE 
-0.0096* 

(-2.3151) 
-0.0108* 

(-2.3014) 
-0.0096 

(-1.7824) 
-0.013 

(-1.9751) 
-0.005 

(-0.6942) 
-0.0081 
(-0.9345) 

SIZE 
-0.0742 
(-1.3033) 

-0.0592 
(-0.9102) 

-0.0872 
(-1.2119) 

-0.0525 
(-0.6401) 

-0.2275** 

(-2.9283) 
-0.2139* 
(-2.1465) 

RETENTION 
0.1917 
(0.3466) 

0.0078 
(0.0141) 

0.3902 
(0.4907) 

0.1646 
(0.1967) 

1.1089 
(1.453) 

0.8391 
(0.9733) 

STAKEHOLDER* 
DIVERGENCE 

 
2.5329 
(0.3773) 

 
6.7105 
(0.838) 

 
0.0953 
(0.0129) 

STAKEHOLDER* 
UNREP 

 
1.5253 
(1.2659) 

 
1.2878 
(0.7722) 

 
3.464 

(0.8553) 
STAKEHOLDER* 

PBV 
 

-0.0915 
(-0.5892) 

 
0.0137 
(0.0682) 

 
-0.1362 
(-0.4874) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Hansen-Sargan test 
(p-value) 

0.0179 
(0.8937) 

3.1052 
(0.54) 

0.0008 
(0.5967) 

5.3088 
(0.2571) 

2.2717 
(0.1318) 

4.2311 
(0.3756) 

Adjusted R2 -0.0104 -0.1269 0.0375 -0.054 0.2524 0.0816 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี 
DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก UNREP คอื 

ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูค่าทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการการขาย
หลกัทรพัย์ IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของ
มลูค่าทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิที่ถอืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว Hansen-Sargan test เป็นการทดสอบวา่ตวัแปร

เครื่องมอืทีน่ ามาใชใ้นสมการลดรปูนัน้สามารถน ามาใชไ้ด้หรอืไม่ โดย H0 คอื ตวัแปรเครื่องมอืสามารถน ามาใชไ้ด้ ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 , * 
มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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ตารางภาคผนวกท่ี 14 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบสองขัน้
ด้วยวิธี White heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปร

ตามคือตวัแปร BHAR 

 
Dependent Variable 

BHAR12 BHAR24 BHAR36 
5 6 11 12 17 18 

Intercept 
1.9838 
(1.5927) 

0.4444 
(0.1903) 

0.9029 
(0.6024) 

-1.5925 
(-0.4721) 

3.9564 

(1.7327) 
-0.3808 
(-0.0764) 

STAKEHOLDER 
0.1141 
(1.0681) 

0.4025 
(0.5323) 

0.1714 
(1.4195) 

0.6058 
(0.6887) 

0.1949 
(1.1754) 

1.1544 
(1.0513) 

DIVERGENCE 
-10.9664 
(-3.7386) 

-20.4292 
(-0.5759) 

-13.3641** 

(-3.7144) 
-28.1161 
(-0.712) 

-19.9866** 

(-3.7301) 
-12.5155 
(-0.3288) 

UNREP 
1.6756 
(1.3914) 

-6.3946 
(-0.9256) 

2.2673 
(1.5114) 

-7.3137 
(-0.7341) 

4.2844* 

(2.251) 
-16.2924 
(-0.7476) 

PBV 
-0.2996 
(-1.0519) 

0.727 
(0.8207) 

-0.2294 
(-0.7157) 

1.2651 
(1.0325) 

-0.2957 
(-0.8046) 

2.4943 
(1.2301) 

AGE 
-0.0119 
(-2.7212) 

-0.0128* 

(-2.404) 
-0.0104 

(-1.887) 
-0.0117 
(-1.4346) 

-0.0025 
(-0.3464) 

-0.0108 
(-0.9194) 

SIZE 
-0.0665 
(-1.0033) 

-0.0367 
(-0.4508) 

-0.0578 
(-0.7328) 

0.0008 
(0.0077) 

-0.2434* 

(-2.3572) 
-0.1786 
(-1.0728) 

RETENTION 
0.2193 
(0.3442) 

-0.1035 
(-0.1561) 

0.6516 
(0.8134) 

-0.0113 
(-0.0138) 

1.8465 

(1.8754) 
0.6694 
(0.6652) 

STAKEHOLDER* 
DIVERGENCE 

 
1.9343 
(0.2397) 

 
3.0631 
(0.3286) 

 
-2.1246 
(-0.2253) 

STAKEHOLDER* 
UNREP 

 
1.8327 
(1.2343) 

 
2.1906 
(0.9576) 

 
5.0864 
(0.957) 

STAKEHOLDER* 
PBV 

 
-0.2378 
(-0.8823) 

 
-0.3482 
(-1.0292) 

 
-0.6605 
(-1.2017) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Hansen-Sargan test 
(p-value) 

0.0000 
(0.9875) 

2.062 
(0.7244) 

0.1815 
(0.6701) 

2.1011 
(0.7172) 

1.6068 
(0.2049) 

3.3207 
(0.5057) 

Adjusted R2 -0.01 -0.1628 -0.0736 -0.3355 -0.0091 -0.4924 
หมายเหตุ : BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แลว้ถอื STAKEHOLDER คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วน
ไดเ้สยี DIVERGENCE คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 25 วนัแรก 

UNREP คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากส่วนแบ่งการตลาดทีค่ดิจากมลูค่าทางการตลาดของ Underwriter ทีจ่ดัการ
การขายหลกัทรพัย์ IPO PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมูลค่าทางบญัชขีองดชันีตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่

ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิที่ถอืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว Hansen-Sargan test เป็นการทดสอบ
วา่ตวัแปรเครื่องมอืทีน่ ามาใชใ้นสมการลดรปูนัน้สามารถน ามาใชไ้ดห้รอืไม่ โดย H0 คอื ตวัแปรเครื่องมอืสามารถน ามาใชไ้ด้ ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 

0.01 , * มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตารางภาคผนวกท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบสองขัน้
ด้วยวิธี White heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปร

ตามคือตวัแปร CAR (ทดสอบยืนยนัผล) 

 
Dependent Variable 

CAR12 CAR24 CAR36 
20 21 26 27 32 33 

Intercept 
2.5589** 

(2.1736) 
2.1781 
(1.3981) 

2.5763* 

(1.7297) 
1.5771 
(0.7794) 

5.0403*** 

(3.1259) 
4.8463** 

(2.1305) 

F1 
0.282 

(1.3894) 
0.1523 
(0.1284) 

0.3523 
(1.2926) 

-0.5969 
(-0.405) 

0.2475 
(0.835) 

0.3748 
(0.2457) 

INITIAL 
-12.1669*** 

(-4.3861) 
-12.6098*** 

(-4.1304) 
-14.7682*** 

(-4.4272) 
-15.3363*** 

(-3.8503) 
-25.942*** 

(-6.5283) 
-25.654*** 

(-5.8554) 

UNREP2 
2.0187* 

(1.9008) 
2.1426* 

(1.7217) 
3.3298** 

(2.2897) 
3.5219** 

(2.1251) 
5.6219*** 

(3.4777) 
6.778*** 

(2.7374) 

PBV 
-0.3006 
(-1.442) 

-0.2115 
(-0.8945) 

-0.3292 
(-1.1094) 

-0.1532 
(-0.5111) 

-0.3086 
(-1.0058) 

-0.1804 
(-0.5841) 

AGE 
-0.0094** 

(-2.244) 
-0.0106** 

(-2.1717) 
-0.009* 

(-1.6689) 
-0.013* 

(-1.8506) 
-0.0045 
(-0.6177) 

-0.0074 
(-0.8229) 

SIZE 
-0.0724 
(-1.2845) 

-0.0524 
(-0.7687) 

-0.0828 
(-1.1736) 

-0.0389 
(-0.442) 

-0.2199*** 

(-2.8965) 
-0.2138** 

(-2.0659) 

RETENTION 
0.2542 
(0.437) 

-0.0044 
(-0.0078) 

0.474 
(0.5704) 

0.1151 
(0.1331) 

1.1111 
(1.4425) 

0.8337 
(0.9557) 

STAKEHOLDER* 
DIVERGENCE 

 
6.5928 
(0.402) 

 
16.8116 
(0.8232) 

 
0.0127 
(0.0008) 

STAKEHOLDER* 
UNREP 

 
3.5104 
(1.4087) 

 
3.3325 
(0.9166) 

 
8.2255 
(0.9075) 

STAKEHOLDER* 
PBV 

 
-0.1873 
(-0.5316) 

 
0.0382 
(0.0835) 

 
-0.3151 
(-0.526) 

Year 
Fixed Effects 

Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Hansen-Sargan test 
(p-value) 

0.0269 
(0.8697) 

3.5596 
(0.4689) 

0.2764 
(0.5991) 

5.6228 
(0.2291) 

2.3886 
(0.1222) 

4.059 
(0.3981) 

Adjusted R2 -0.0042 -0.0768 0.0507 -0.0334 0.2689 0.0696 
หมายเหตุ : CARt คอื อตัราผลตอบแทนทีผ่ดิปกตแิบบสะสม F1 คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีดว้ยวธิ ีPCA 

INITIAL คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาอตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก 
UNREP2 คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากรากทีส่องของจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถกูจดัจ าหน่ายโดย Underwriter PBV 
คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมูลค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย AGE 

คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นล้านบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่าทางตลาด 
RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว Hansen-Sargan test เป็นการทดสอบวา่ตวัแปรเครื่องมอืทีน่ ามาใช้
ในสมการลดรปูนัน้สามารถน ามาใชไ้ดห้รอืไม่ โดย H0 คอื ตวัแปรเครื่องมอืสามารถน ามาใชไ้ด้ ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบันยัส าคญั

ทางสถติทิี่ 0.05 
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ตารางภาคผนวกท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบสองขัน้
ด้วยวิธี White heteroscedasticity-consistent standard errors & covariance ตามสมการท่ีตวัแปร

ตามคือตวัแปร BHAR (ทดสอบยืนยนัผล) 

 
Dependent Variable 

BHAR12 BHAR24 BHAR36 
22 23 29 30 35 36 

Intercept 
2.4614 
(1.6294) 

2.103 
(0.9853) 

1.5532 
(0.9449) 

0.9766 
(0.4306) 

4.5585** 

(2.0669) 
4.5542 
(1.3959) 

F1 
0.2587 
(1.0621) 

0.7778 
(0.4308) 

0.3907 
(1.4213) 

1.2707 
(0.6043) 

0.3931 
(1.1542) 

2.3314 
(1.0159) 

INITIAL 
-11.185*** 

(-3.8778) 
-12.158*** 

(-3.5323) 
-13.6692*** 

(-3.8568) 
-15.1691*** 

(-3.7794) 
-20.4251*** 

(-3.8816) 
-21.2295*** 

(-3.2323) 

UNREP2 
1.6446 
(1.3858) 

1.531 
(1.0952) 

2.1912 
(1.4886) 

2.0728 
(1.1333) 

4.1428** 

(2.2099) 
4.6604 
(1.5026) 

PBV 
-0.3207 
(-1.0589) 

-0.2866 
(-0.7211) 

-0.2664 
(-0.7828) 

-0.2224 
(-0.5118) 

-0.3134 
(-0.8344) 

-0.1841 
(-0.3693) 

AGE 
-0.0117*** 

(-2.6723) 
-0.0122** 

(-2.1755) 
-0.0098* 

(-1.7747) 
-0.0107 
(-1.2254) 

-0.0017 
(-0.2406) 

-0.01 
(-0.875) 

SIZE 
-0.065 

(-0.9881) 
-0.0343 
(-0.4021) 

-0.0528 
(-0.6776) 

0.0016 
(0.016) 

-0.2316** 

(-2.2432) 
-0.1905 
(-1.1739) 

RETENTION 
0.2776 
(0.4147) 

-0.1006 
(-0.1484) 

0.7443 
(0.8884) 

-0.0074 
(-0.0088) 

1.8586 
(1.8885) 

0.666 
(0.6655) 

STAKEHOLDER* 
DIVERGENCE 

 
4.8852 
(0.2447) 

 
6.7377 
(0.2875) 

 
-3.4811 
(-0.1695) 

STAKEHOLDER* 
UNREP 

 
4.0686 
(1.3204) 

 
5.0322 
(1.0351) 

 
10.8993 
(0.9826) 

STAKEHOLDER* 
PBV 

 
-0.4999 
(-0.8206) 

 
-0.7591 
(-1.0172) 

 
-1.375 

(-1.2271) 
Year 

Fixed Effects 
Yes 

Industry 
Fixed Effects 

Yes 

Hansen-Sargan test 
(p-value) 

0.0000 
(0.3249) 

2.2688 
(0.6865) 

0.1772 
(0.6738) 

2.316 
(0.6779) 

1.7114 
(0.1908) 

3.4637 
(0.4834) 

Adjusted R2 -0.0092 -0.1397 -0.0638 -0.287 0.0142 -0.4488 
หมายเหตุ : BHARt คอื อตัราผลตอบแทนที่ผดิปกตแิบบซือ้แลว้ถอื F1 คอื การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี วดัค่าจากดชันีการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีด้วยวธิ ี
PCA INITIAL คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานความแตกต่างทางความคดิ วดัค่ามาอตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขายต่อสาธารณะเป็น

ครัง้แรก UNREP2 คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการสรา้งความประทบัใจ วดัค่ามาจากรากทีส่องของจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถกูจดัจ าหน่ายโดย 
Underwriter PBV คอื ตวัแปรทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการฉวยโอกาส วดัค่ามาจากอตัราส่วนมลูค่าทางตลาดต่อมลูค่าทางบญัชขีองดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย AGE คอื อายุของกจิการมหีน่วยเป็นปี Market Capitalization คอื มลูค่าทางตลาดมหีน่วยเป็นลา้นบาท SIZE คอื ฟงักช์ ัน่ลอการทิมึของมลูค่า
ทางตลาด RETENTION คอื อตัราส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิทีถ่อืหุน้หลงัน าเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว Hansen-Sargan test เป็นการทดสอบวา่ตวัแปรเครื่องมอื
ทีน่ ามาใชใ้นสมการลดรปูนัน้สามารถน ามาใชไ้ดห้รอืไม่ โดย H0 คอื ตวัแปรเครื่องมอืสามารถน ามาใชไ้ด้ ซึง่ ** มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 , * มรีะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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ภาคผนวก ฐ. 
 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 

 F1 Communality Uniqueness 
EMPLOYEE 0.676509 0.457665 0.542335 
CUSTOMER 0.382974 0.146669 0.853331 
ENVIRONMENT 0.819461 0.671516 0.328484 
PARTNER 0.641006 0.410889 0.589111 
SHAREHOLDER 0.772726 0.597105 0.402895 
SOCIETY 0.601332 0.361601 0.638399 
CREDITOR 0.767836 0.589573 0.410427 

 

 จากตารางภาคผนวกที่ 17 แสดงผลการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัโดยการสร้างปจัจยั F1 จากดชันี

การปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียย่อยจ านวน 7 ดชันี ตามคอลมัน์ F1 นัน้แสดงค่า Loading ซึ่งเป็นค่าที่แสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างดชันียอ่ยแต่ละตวักบัปจัจยั F1 ซึง่มคี่าระหว่าง -1 ถงึ 1 คอลมัน์ Communality บ่งบอกถงึ

เปอรเ์ซน็ต์ความแปรปรวนของตวัแปรแต่ละตวักบัปจัจยั F1 และคอลมัน์ Uniqueness เกดิจากการน า 1 ลบ

ออกดว้ย Communality  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


