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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความมีประสิทธิ ภาพของตลาดในระดับปานกลางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษาเหตุการณ์ประกาศจ่ายเงินปั นผล ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่
ในดัชนี SET 100 ในช่วงปี 2548-2551 จํานวน 530 ตัวอย่าง แบ่งเหตุการณ์ตามลักษณะการจ่ายเงินปั นผล และ
แบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ทฤษฎีแบบจําลองตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเกินปกติ อัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในช่วงก่อนการประกาศ ระหว่างการประกาศ และหลังการประกาศจ่ายเงินปั นผล
ตามลําดับ จากนั้นเปรี ยบเทียบค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ โดยใช้ ANOVA Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผล
การศึกษาพบว่า เกิดผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ั้งสามช่วง แสดงว่ามีนกั ลงทุนได้
ผลตอบแทนเกินปกติในทุกช่วงของการประกาศจ่ายเงินปั นผล ดังนั้น ถึงแม้ ว่าจะเกิดผลตอบแทนเกินปกติช่วง
ประกาศจ่ายเงินปั นผล แต่ผลตอบแทนเกินปกติดงั กล่าวยังคงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้ อนให้ เห็นว่าตลาดทุน
ไทยไม่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง

Abstract
The main objective of this study is to examine the semi-strong form Efficient Market
Hypothesis in the Stock Exchange of Thailand using event study methodology. The study focuses on
the dividend announcement of the SET 100 Index listed stocks during the year of 2005 – 2008. There
are 530 samples that classified into 5 types of dividend announcement. In addition, the study extends
in to 4 industries. There remain 371 samples. The abnormal return and cumulative abnormal return in
the event, pre-event, and post-event are analyzed through the market model. ANOVA is used to test
at 0.05 significant level. The study finds that there exists Cumulative Abnormal Returns in the preevent, event and post-event periods at 0.05 level of significance. The result of this study implies that
the Stock Exchange of Thailand should not exhibit semi-strong form efficient capital market. Although
the CAR is shown in the event period, but such a CAR exhibits consistently in the pre and post event.
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คํานํา
การลงทุนในตลาดทุนหรื อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทน 2
ส่วนด้ วยกันคือ เงินปั นผล (Dividend) และกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ซึง่ ตามทฤษฎี Dividend
Irrelevance Theory ที่เสนอโดย Miller และ Modigliani (1961) กล่าวว่า การจ่ายเงินปั นผลไม่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ แต่ Gordon (1963) และ Linter (1962) ต่างมีความเห็นที่ตรงข้ ามว่านโยบายเงินปั นผลมีความสําคัญ
ต่อมูลค่าของกิจการ ตามทฤษฎี The Bird in the hand Theory ที่ทั้งคูเ่ สนอว่า ผู้ถือหุ้นมีความพอใจที่จะรับเงิน
ปั นผลในขณะนี ม้ ากกว่ากํ าไรจากราคาหุ้นสามัญที่ จะเพิ่มขึน้ ในอนาคต เพราะเงินปั นผลในปั จจุบันมี ความ
แน่นอนกว่าผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับกลับมาในอนาคตแต่ในสถานการณ์ จริ ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
จ่ายเงินปั นผล ราคาหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผล Miller
และ Rock (1985) เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญนั้นไม่ได้ เกิดจากการที่นักลงทุนชอบเงินปั นผล
มากกว่ากํ าไรสะสม แต่การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญตามเงินปั นผลที่ เปลี่ยนแปลงไปนั้น เป็ นผลมาจาก
อิทธิพลของข้ อมูลที่แฝงอยูใ่ นการประกาศจ่ายเงินปั นผล
แนวคิดความมีประสิทธิ ภาพของตลาด (Market Efficiency Hypothesis) กล่าวว่า ในตลาดที่มี
ประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ (Strong Form) ราคาหลักทรัพย์จะสะท้ อนถึงข่าวสารข้ อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดอย่าง
ทันทีทนั ใด นักลงทุนไม่สามารถใช้ ข้อมูลข่าวสารทั้งข้ อมูลภายใน (Insider Information) และข้ อมูลสาธารณะ
(Public Information) ในการทําผลตอบแทนเกินปกติได้ เลย สําหรับตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง
(Semi-Strong Form) นั้น นักลงทุนสามารถใช้ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหมด ยกเว้ นข้ อมูลภายใน สําหรับ
ตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ ถ้ าตลาดมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง นักลงทุนจะไม่สามารถใช้ ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะเพื่อทําผลตอบแทนเกินปกติได้ ส่วนตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับอ่อน (Weak Form) นักลงทุนไม่
สามารถใช้ ข้อมูลสาธารณะในอดีตในการทําผลตอบแทนเกินปกติได้
การประกาศจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นสารสนเทศหนึ่งที่นกั ลงทุนควร
ให้ ความสําคัญ เนื่องจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลนอกจากจะเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนแล้ ว
ยังแฝงสัญญาณทางการเงินของธุรกิจอีกด้ วย เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่า ผู้บริ หารมีข้อมูลภายในมากกว่านักลงทุน
ดังนั ้นการที่ผ้ บู ริ หารตัดสินใจประกาศจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น แสดงว่า ผู้บริ หารคาดว่า บริ ษัทจะมีกําไรเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต เนื่องจากโดยปกติแล้ ว ผู้บริ หารจะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินปั นผลลดลง เพราะจะเป็ นการส่งสัญญาณทาง
ลบให้ แก่นกั ลงทุน
การวิจัยในครั้งนี ้ จึงมุ่งทดสอบความมี ประสิทธิ ภาพของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ในระดับ
Semi strong - Form หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นตลาดที่มีประสิทธิภาพ ราคาหุ้นสามัญจะสะท้ อน
ถึงข่าวสารข้ อมูลที่เป็ นที่ร้ ูกนั รวมถึงข่าวการประกาศจ่ายเงินปั นผลด้ วย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.ศึกษาเหตุการณ์การจ่ายเงินปั นผลกับราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในก่อนวัน
ประกาศ และหลังจ่ายเงินปั นผล (Dividend Announcement Date) เพื่อทดสอบแนวคิดที่วา่ การจ่ายเงินปั นผล
เป็ นการส่งข้ อมูลแก่นกั ลงทุน
2.ทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดับกลาง (Semi-Strong Form) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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หุ้นโดยตรง แต่เกิดจากข่าวสารที่แฝงมาจากการประกาศจ่ายเงินปั นผล นัน่ แสดงว่า นักลงทุนจะสามารถทํากําไร
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรที่ใช้ ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการ
ประกาศจ่ายปั นผลในช่วงปี 2548 – 2551 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกบริ ษัทจดทะเบียน คือ ต้ องเป็ นบริ ษัทที่
มีการจ่ายเงินปั นผล และถูกจัดให้ อยู่ใน SET 100 Index ในช่วงครึ่งปี แรก ครึ่งปี หลัง หรื ออยู่ทงั ้ 2 ช่วง
เท่านัน้ โดยนับจํานวนครัง้ ของการประกาศจ่ายเงินปั นผลเป็ นเกณฑ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษานี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์และการประกาศจ่ายปั นผลจากฐานข้ อมูลหลัก 2
แหล่ง กล่าวคือ ข้ อมูลราคาปิ ดรายวันของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ข้ อมูลดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) แบบรายวัน ในช่วงปี 2548 – 2551 นํามาจากฐานข้ อมูลจาก
www.setsmart.com และ ข้ อมูลเกี่ยวกับวันที่มีมติการจ่ายปั นผล วันประกาศจ่ายปั นผล และ จํานวนครั้งที่มีการ
ประกาศจ่ายเงินปั นผล นํามาจากฐานข้ อมูลของ www.settrade.com
การแบ่งกลุม่ ข้ อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับตลาดมีประสิทธิภาพระดับปานกลางนั้น ได้ แบ่งกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้ เกณฑ์ลกั ษณะการจ่ายเงินปั นผล และเกณฑ์หมวดอุตสาหกรรม
1.หลักทรัพย์ที่แบ่งตามลักษณะการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 530 ตัวอย่าง ได้ แก่ การจ่ายเงินปั นผล

เพิ่ ม ขึน้ 254 ตัว อย่า งการจ่า ยเงิ น ปั น ผลคงที่ 94ตัว อย่า ง การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลลดลง160 ตัว อย่า ง การ
ประกาศจ่ายเงินปั นผลในงวดนี ้โดยเว้ นการจ่ายเงินปั นผลในงวดที่แล้ ว 22 ตัวอย่าง และการเริ่ มประกาศ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ แรก 22 ตัวอย่าง

2.หลักทรัพย์ที่แบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม จํานวน 371 ตัวอย่าง ได้ แก่ หมวดทรัพยากรธรรมชาติ 80

ตัวอย่างหมวดธุรกิจการเงิน 94ตัวอย่าง หมวดอสังหาริ มทรัพย์และสิ่งก่อสร้ าง 139 ตัวอย่าง และหมวด
เทคโนโลยี 58 ตัวอย่าง
กําหนดช่ วงเหตุการณ์ ท่ ศี ึกษา
การศึกษาในครั้งนีก้ ําหนดให้ ช่วงเกิดเหตุการณ์ มีระยะเวลา 3

วัน คือ วันที่มีมติจ่ายเงินปั นผล วัน

ประกาศจ่ายเงินปั นผล และวันที่สื่อออกข่าวการประกาศจ่ายเงินปั นผล ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ 30 วัน (ช่วง -31
ถึง -2) และช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ 30 วัน (ช่วง 2 ถึง 31 วัน) ในการคํานวณตามแบบจําลองตลาด จะใช้ ช่วง
ประมาณการ 30 วัน (ช่วง -61 ถึง -32 วัน)
วิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี ้เป็ นการศึกษาแบบเหตุการณ์ที่สนใจ (Event Study) โดยใช้ ข้อมูลอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรั พย์และอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

เพื่อหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากสมการ

แบบจําลองตลาด (Market Model) นําอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่ได้ จากการคํานวณเปรี ยบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ ง ในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ (Pre-event Period) ช่วงเกิดเหตุการณ์ (Event Period) และ
ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ (Post-event Period) เพื่อหาผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) หาผลตอบแทน
เกินปกติสะสม(Cumulative Abnormal Return) และอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ย (Cumulative
Average Abnormal Return)

และใช้ วิธีการทางสถิติ (ANOVA Test)ทดสอบเพื่อหาความแตกต่างของ

ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในแต่ละช่วง

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นถึงการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ตอ่ การประกาศจ่ายปั นผลซึง่ แบ่งออกเป็น
2 กลุม่ ใหญ่ๆ ตามเกณฑ์ลกั ษณะการจ่ายเงินปั นผล และเกณฑ์หมวดอุตสาหกรรม ได้ ผลดังนี ้
แบ่ งตามลักษณะการจ่ ายเงินปั นผล
1. กรณีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
(ANOVA Test) ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event
Period) ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์

2. กรณีจ่ายเงินปั นผลคงที่ จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (ANOVA
Test) ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event Period)
ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
3.กรณีจ่ายเงินปั นผลลดลง จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (ANOVA
Test) ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event Period)
ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
4.กรณีจ่ายการจ่ายเงินปั นผลในงวดนี ้โดยเว้ นการจ่ายเงินปั นผลในงวดที่แล้ ว จากการทดสอบด้ วย
การวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (ANOVA Test) ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม
(CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event Period) ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ
(Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
5.กรณี จ่ายเงินปั นผลเป็ นครั้งแรก จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
(ANOVA Test) ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event
Period) ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
แบ่ งตามหมวดอุตสาหกรรม
1.หมวดทรัพยากรธรรมชาติ จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (ANOVA
Test) ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event Period)
ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
2.หมวดธุรกิจการเงิน จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (ANOVA Test)
ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event Period) ช่วงวัน
ประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ณ
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์

3.หมวดอสังหาริ มทรัพย์และสิ่งก่อสร้ าง จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนระหว่าง
กลุม่ (ANOVA Test) ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (PreEvent Period) ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
4.หมวดเทคโนโลยี จากการทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (ANOVA Test)
ได้ ผลลัพธ์ว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event Period) ช่วงวัน
ประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ณ
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์

สรุ ป
การวิจยั ในครั้งนี ้มีม่งุ เน้ นที่จะทดสอบแนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดับปานกลาง โดยใช้
การศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) เป็ นเครื่ องมือทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในช่วงปี 2548 – 2551 จากผลการศึกษาพบว่า ในทุกกรณีของการประกาศจ่ายเงินปั นผลนักลงทุนได้ รับ
อัตราผลตอบแทนเกินปกติถัวเฉลี่ยสะสม (CAAR)

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ในทุกช่วงเวลาที่

ทําการศึกษา กล่าวคือ พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติถวั เฉลี่ยสะสม (CAAR) ในช่วงก่อนวันประกาศ (Pre-Event
Period) ช่วงวันประกาศ (Event Period) และ ช่วงหลังวันประกาศ (Post-Event Period) และเมื่อศึกษาแบ่งตาม
หมวดอุตสาหกรรม ก็ยงั คงพบผลตอบแทนเกินปกติในทุกหมวดอุตสาหกรรม จากผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า
ไม่ว่าจะแบ่งกรณีการศึกษาตามลักษณะการจ่ายเงินปั นผล หรื อแบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม นักลงทุนยังได้ รับ
ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมได้ ในทุกช่วงเวลา ดังนั้นถึงแม้ ว่านักลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนเกินปกติช่วงประกาศ
จ่ายเงินปั นผล ซึง่ แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอบสนองต่อข้ อมูลสาธารณะรวดเร็ ว แต่ผลตอบแทน
เกินปกติดงั กล่าวยังคงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (Consistently) สะท้ อนให้ เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่
มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง
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