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ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรก 

ต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนระยะส้ัน และผลตอบแทน

ระยะยาวของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จํานวน 122 

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จํานวน 66 หลักทรัพย์ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง 2554 โดยใช้

สมการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนระยะส้ัน พบว่า มูลค่าท่ีเสนอ

ขายหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนระยะส้ันของหลักทรัพย์ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วิธีการกําหนดราคาของหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะส้ันของหลักทรัพย์ IPO ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนระยะสั้นของหลักทรัพย์ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ในขณะท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนมีความความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะส้ันของหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลจากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนระยาว พบว่า 

ขนาดสินทรัพย์ของบริษัทมีความความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ท่ีหลักทรัพย์ IPO  

ท้ังในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  มูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายมีความ

ความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์หลักทรัพย์ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

วิธีการกําหนดราคาของหลักทรัพย์มีความความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ท่ีหลักทรัพย์ IPO 

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ตรวจสอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ที่

หลักทรัพย์ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผลตอบแทนวันแรกท่ีปรับโดยตลาดและอัตราหมุนเวียนหลักทรัพย์ม ี  

ความความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์หลักทรัพย์ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และมูลค่าบัญชีต่อหลักทรัพย์มีความความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์หลักทรัพย์ IPO  

ท้ังในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 

 

 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  รองศาตราจารย ์อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   110

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the relationships between eleven major IPO factors affect short-run and long-run 

return of 122 IPOs in The Stock Exchange of Thailand (SET) and 66 IPOs in Market for Alternative Investment (mai), 

and multiple regression analysis are used to examine this study.  The result of factors effect on short-run return 

shows that issue offering volume has positive relation to short run return of IPO in SET.  Pricing procedure has 

negative relation to short-run return of IPO in SET but has positive relation to short-run return of IPO in mai while 

issue auditor has negative relation to short-run return of IPO in SET only. In the relationship between these factors 

and long-run return that issue asset has positive relation to long-run return of both IPO in SET and mai.  Issue 

offering volume has negative relation to long-run return of IPO in Stock Exchange of Thailand.  Underwriter has 

positive relation to long-run return of IPO in mai. Pricing procedure has negative relation to long-run return of IPO in 

mai. Initial return and turnover ratio also has negative relation to long-run return of IPO in SET while price to book 

has positive relation to long-run return of both IPO in SET and mai. 

บทนํา 

หลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชน (Initial Public Offering) หรือหุ้น IPO เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน

ประเภทหน่ึงท่ีบริษัทเอกชนต่างๆ ใช้ในการระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุนรายใหญ่ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ ผ่านทางการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยบริษัทเหล่าน้ันจะนําเงินทุนท่ีได้ไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการ

ภายในบริษัทหรือใช้ดําเนินงานทางด้านการเงินอื่นๆ ของบริษัท การระดมทุนน้ันจะต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และ

กฎระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยผ่านทางตลาดแรก 

(Primary Market) ก่อน หลังจากท่ีบริษัทได้เสนอขายหุ้นในตลาดแรกไปแล้ว จะนําหุ้นเหล่าน้ันเข้าไปจดทะเบียนซ้ือขายใน

ตลาดรอง (Secondary Market) ซ่ึงตลาดรองมคีวามสําคัญทําให้หุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดแรกนั้นสามารถเปลี่ยนการถือ

ครองได้ เป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์  ปัจจุบันประเทศไทยมีตลาดรองซ้ือขายหลักทรัพย์ ได้แก ่ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand, SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ (Market for 

Alternative Investment, mai) ในปัจจุบันการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนเป็นท่ีนิยมกันมาก  

นักลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมี

ความสนใจขยายการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อ

ประชาชนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ในส่วนผลตอบแทนระยะส้ัน (Short-run 

Return) และผลตอบแทนระยะยาว (Long-run Return) ว่าปัจจัยเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อผลตอบแทนใน

หลักทรัพย์น้ันๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้ท่ีสนใจจะลงทุนในท้ังสองตลาด 
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แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฎีที่ว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลได้ถูกอธิบายโดย Rock (1986) โดยคนท้ังสองฝ่ายมีข้อมูลเก่ียวกับ

ส่ิงๆ หนึ่งไม่เท่าเทียมกัน เมื่อข้อมูลท่ีได้รับไม่เท่าเทียมกัน การต้ังราคาตามคุณค่าที่คาดหวังย่อมไม่เท่ากัน เป็นทฤษฎีที่ถูก

กล่าวโดยเช่ือว่ามีความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลในตลาด 

ทฤษฎีตัวแทนได้ถูกอธิบายโดย Jensen and Meckling (1976) มีสมมติฐานท่ีอยู่เบ้ืองหลัง คือ ความขัดแย้งด้าน

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างฝ่ายท่ีมอบอํานาจหรือเจ้าของ ซึ่งเรียกว่า ตัวการ (Principle) กับอีกฝ่ายท่ีรับ

อํานาจหรือผู้บริหาร ซึ่งเรียกว่า ตัวแทน (Agent) เน่ืองจาก ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจกระทําการใดๆ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับตนเองมากกว่ากิจการของผู้ที่เป็นเจ้าของ มิได้ตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างเต็มหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์

และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการของผู้ที่เป็นเจา้ของ ดังน้ันจึงก่อให้เกิดปัญหาตัวแทน (Agency Problem) ข้ึน 

สมมติฐานการส่งสัญญาณ ได้ถูกอธิบายโดย Welch (1989) เน่ืองจากความไม่เท่าเทยีมกันของข้อมูล (Asymmetric 

Information) ส่งผลให้นักลงทุนบางกลุ่มไม่สามารถรับรู้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ทําให้ไม่สามารถคัดแยกและ

พิจารณาบริษัทที่มีคุณภาพตํ่าและบริษัทท่ีมีคุณภาพสูงออกจากกันได้ ดังนั้นบริษัทท่ีมีคุณภาพสูง จึงส่งสัญญาณโดยการ

ท่ีหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชน มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underpricing) 

สมมติฐานความคิดเห็นต่างกัน โดย Miller (1977) อธิบายว่า ถ้าเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ

หลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน นักลงทุนที่มีมุมมองท่ีดีต่อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเป็นคนซ้ือหลักทรัพย์น้ัน

มากว่านักลงทุนท่ีมีมุมมองที่ไม่ดีต่อหลักทรัพย์ ดังกล่าว เมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับมีข้อมูลท่ีเปิดเผยมากขึ้น นักลงทุนทั้ง 2 

ประเภท จะมีมุมมองท่ีไม่แตกต่างกัน จึงทําให้ราคาของหลักทรัพย์ในตลาดลดลง 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนโดยเป็นหุ้นสามัญเท่าน้ัน ต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ใดยแบ่งเป็นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 122 หลักทรัพย์  

และในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จํานวน 66 หลักทรัพย์  

ในการศึกษาน้ี ตัวแทนที่ใช้วัดผลตอบแทนระยะส้ันและระยะยาว ได้แก่ ผลตอบแทนวันแรกที่ปรับโดยตลาด 

(Market-Adjusted Initial Return, MAIR)  ผ ล ต อ บ แ ท น ท่ี ผิ ด ป ก ติ ส ะ ส ม  (Cumulative Abnormal Return, CAR)  

และผลตอบแทนท่ีผิดปกติจากการซ้ือและถือ (Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็น

ครั้งแรกต่อประชาชนตามลําดับ 

โดยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนระยะส้ัน และผลตอบแทนระยะยาวของ

หลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นคร้ังแรก ใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณในสมการต่อไปน้ี 
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ผลตอบแทนระยะส้ัน 

MAIRi,SET = β0+β1NPMi,SET+β2AGEi,SET+β3ASTi,SET+β4SIZEi,SET+β5OWNi,SET+β6UNi,SET+β7MTDi,SET+  

                    β8AUDi,SET+i                                                                                                               

(1) 

MAIRi,mai = β0+β1NPMi,mai+β2AGEi,mai+β3ASTi,mai+β4SIZEi,mai+β5OWNi,mai+ β6UNi,mai+β7MTDi,mai+  

                    β8AUDi.mai+i                                                                                                                                 

(2) 

ผลตอบแทนระยะยาว 

CARi,SET = β0+β1NPMi,SET+β2AGEi,SET+β3ASTi,SET+β4SIZEi,SET+β5OWNi,SET+β6UNi,SET+ β7MTDi,SET+      

                   β8AUDi,SET+β9MAIRi,SET+β10LIQi,SET+β11PBVi,SET+i                                                      (3)                           

 

CARi,mai = β0+β1NPMi,mai+β2AGEi,mai+β3ASTi,mai+β4SIZEi,mai+β5OWNi,mai+β6UNi,mai+β7MTDi,mai+   

                β8AUDi,mai+β9MAIRi,mai+β10LIQi,mai+β11PBVi,mai+i                                                           (4)                          

BHARi,SET = β0+β1NPMi,SET+β2AGEi,SET+β3ASTi,SET+β4SIZEi,SET+β5OWNi,SETβ6UNi,SET+ β7MTDi,SET+      

                   β8AUDi,SET+β9MAIRi,SET+β10LIQi,SET+β11PBVi,SET+i                                                      (5)                           

BHARi,mai = β0+β1NPMi,mai+β2AGEi,mai+β3ASTi,mai+β4SIZEi,mai+β5OWNi,mai+β6UNi,mai+β7MTDi,mai+   

                   β8AUDi,mai+β9MAIRi,mai+β10LIQi,mai+β11PBVi,mai+i                                                        (6)                          

การต้ังสมมติฐาน 

คํานิยามตัวแปรอสิระและสมมติฐานของการศึกษาน้ี 

ตัวแปรอิสระ 

ทิศทางท่ีคาดหวังตาม

สมมติฐาน 
ผลการศกึษา 

ผลตอบแทน

ระยะส้ัน 

ผลตอบแทน

ระยะยาว 

ผลตอบแทน 

ระยะส้ัน 

ผลตอบแทน

ระยะยาว 

SET mai SET mai

อัตรากําไรสุทธิ (NPM) ลบ บวก ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ

อายุของบริษัท (AGE) ลบ บวก ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ

สินทรัพย์บริษัท (AST) ลบ บวก ปฏิเสธ ปฏิเสธ บวก บวก

มูลค่าเสนอขาย (SIZE) ลบ บวก บวก ปฏิเสธ ลบ ลบ

สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้บริหาร (OWN) ลบ บวก ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ

ชื่อเสียงวาณิชธนกิจ (UN) ลบ บวก ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ บวก
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วิธีการต้ังราคาหลักทรัพย์ (MTD) ลบ บวก ลบ บวก ปฏิเสธ ลบ

ชื่อเสียงผู้สอบบัญชี (AUD) ลบ บวก ลบ ปฏิเสธ ปฏิเสธ บวก

ผลตอบแทนวันแรก (MAIR) - ลบ - - ลบ ปฏิเสธ

สถาพคล่อง (LIQ) - บวก - - ลบ ปฏิเสธ

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 

(PBV) 
- บวก - - บวก บวก 

ผลการศึกษา                                                                                                                   

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อ

ประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีดังน้ี 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนระยะส้ัน 

1. มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนวันแรกที่

ปรับโดยตลาดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. วิธีการกําหนดราคาหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกมีความสัมพันธ์เชิงลบ

กับผลตอบแทนวันแรกที่ปรับโดยตลาดของหลักทรัพย์ที่ เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนวันแรกที่ปรับโดยตลาด ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรก

ต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

3. ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนเป็นครั้งแรก  

มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนวันแรกท่ีปรับโดยตลาดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนระยะยาว 

1. ขนาดสินทรัพย์ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return, CAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ 

12, 24 และ 36 เดือน  และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนที่ผิดปกติจากการซ้ือและถือ (Buy-and-Hold Abnormal 

Return, BHAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่

เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ี 12, 24 และ 36 เดือน 

2. มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนท่ีผิดปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return, CAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ท่ี 12, 24 และ 36 เดือน และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนท่ีผิดปกติจากการซื้อและถือ  

(Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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3. วิธีการกําหนดราคาหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกมีความสัมพันธ์เชิงลบ

กับผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return, CAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ี 12, 24 และ 36 เดือน   

4. ชื่อเสียงของวาณิชธนกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal 

Return, CAR) และผลตอบแทนท่ีผิดปกติจากการซ้ือและถือ (Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) ของหลักทรัพย์ที่

เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ี 24 เดือน 

5. ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนเป็นครั้งแรกมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return, CAR) และผลตอบแทนท่ีผิดปกติจาก

การซื้อและถือ (Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ี 12 เดือน 

6. ผลตอบแทนเฉลี่ยวันแรกท่ีปรับโดยตลาดมีความสัมพันธ์เชิงลบทั้งกับผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม 

(Cumulative Abnormal Return, CAR) ของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ท่ี 12, 24 และ 36 เดือน และผลตอบแทนที่ผิดปกติจากการซ้ือและถือ (Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) 

ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครัง้แรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 12, 24 และ 36 เดือน 

7. สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนที่

ผิดปกติจากการซ้ือและถือ (Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) ท่ีระยะเวลา 24 และ 36 เดือน ของหลักทรัพย์ที่

เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. มูลค่าบัญชีต่อหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายคร้ังแรกต่อประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนที่

ผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return, CAR) ที่ระยะเวลา 24 และ 36 เดือน และผลตอบแทนท่ีผิดปกติจากการซ้ือ

และถือ (Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) ท่ีระยะเวลา 12, 24 และ 36 เดือน ของท้ังหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็น

ครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

โดยปัจจัยอ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนระยะส้ันและระยะยาวของ

หลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. ขนาดสินทรัพย์ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

ผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน่ืองจากเม่ือหลักทรัพย์น้ันได้เข้าสู่ตลาดรองแล้ว บริษัทที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่มีโอกาสในการ

จัดหาเงินลงทุนและการกระจายการลงทุนเพิ่มขึ้น    ส่งผลต่อผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก

ต่อประชาชนจะเพิ่มขึ้นไปด้วย 
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2. มูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชน มีความสัมพันธ์เชงิบวกกับตอบแทนวันแรกที่ปรับโดย 

ตลาดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากนักลงทุนใน

หลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน ที่ได้ทําการซ้ือขายในวันแรก มีมุมมองท่ีดีต่อบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์

ท่ีมีมูลค่าที่สูงจึงเกิดการเกรงกําไรขึ้นทําให้ราคาของหลักทรัพย์ในวันแรกเพิ่มสูงขึ้น และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับระยะยาว

ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน เน่ืองจากบริษัทท่ีออก

หลักทรัพย์ท่ี เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ ่ 

แต่เม่ือหลักทรัพย์นั้นได้ทําการซ้ือขายในตลาดรองแล้ว นักลงทุนมีมุมมองในการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นไม่แตกต่างกัน 

มากนัก จึงให้ราคาของหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง (Fair Value) 

3. วิธีการกําหนดราคาหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนเป็นครั้งแรกมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ 

ผลตอบแทนวันแรกท่ีปรับโดยตลาดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เน่ืองจากวิธีการต้ังราคาแบบ Book Building เป็นวิธีการต้ังราคาจากการสํารวจความต้องการของนักลงทุนที่สนใจ 

โดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบัน จึงมีความผิดพลาดในการตั้งราคาที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการต้ังราคาแบบ  Fixed Price 

ทําให้ราคาของหลักทรัพย์ในวันแรกที่มีการซ้ือขายใกล้เคียงกับราคาท่ีนักลงทุนต้องการ ส่งผลให้ผลตอบแทนในวันแรก

ของหลักทรัพย์ตํ่า และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะยาวของหลัก ทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน่ืองจากว่า บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ ส่วนใหญ่ใช้วิธ ีFixed Price ในการกําหนดราคาหลักทรัพย์ 

4. ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก มีความสัมพันธ ์

เชิงลบกับผลตอบแทนวันแรกท่ีปรับโดยตลาดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นคร้ังแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีใช้บริษัทสอบบัญชีที่ในกลุ่ม Big 4 ได้แก่ PwC, KPMG, Deloitte และ EY 

เป็นตัวกลางหนึ่งที่ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์กับนักลงทุนท่ีสนใจได้

ดีกว่าผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ เนื่องจากความชํานาญและมีช่ือเสียงในการตรวจสอบบัญชี สร้างความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุน 

ทําให้ผลตอบแทนในวันแรกของหลักทรัพย์ตํ่า 

5. ผลตอบแทนวันแรกที่ปรับโดยตลาด มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

เป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสมมติฐานความคิดเห็นท่ีต่างกัน (The Divergence of 

Opinion Hypothesis) นักลงทุนมีมุมมองในการลงทุนที่แตกต่างกัน ทําให้ผลตอบแทนในวันแรกของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย

เป็นครั้งแรกต่อประชาชนสูง แต่เวลาเม่ือผ่านไปจะมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นเปิดเผยมากข้ึน ทําให้นักลงทุนมี

มุมมองในการลงทุนไม่แตกต่างกันมากนัก 

6. สภาพคล่องมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อ 

ประชาชนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากว่า หลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงย่อมสามารถเปล่ียนแปลงการถือ

ครองได้ง่ายกว่าหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องตํ่า หลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องตํ่า จึงเกิดความเสี่ยงในสภาพคล่อง (Liquidity 

Risk) จึงต้องมีการชดเชยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในการลงทุนระยะยาว 
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7. มูลค่าบัญชีต่อหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายครั้งแรกต่อประชาชนท่ีได้ทําการซ้ือขายในตลาดแล้ว มีความสัมพันธ ์

เชิงบวกกับผลตอบแทนระยะยาวของหลักทรัพย์ท้ังท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ แสดงให้เห็นว่าบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายคร้ังแรกต่อประชาชนดังกล่าว มีศักยภาพที่จะเติบโตสูง โดยเฉพาะ 

บริษัท่ีนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยดูได้จากค่าสัมประสิทธ์ิของมูลค่าบัญชีต่อ

หลักทรัพย์จะเห็นว่าเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเชิงบวกมากข้ึนจะทําให้ผล ตอบแทนระยะยาวเพ่ิมขึ้นด้วย ทําให้นัก

ลงทุนมีความต้องการหลักทรัพย์น้ันสูง  ทําให้หลักทรัพย์น้ันมีราคาสูงด้วยเช่นกัน จึงทําให้ผลตอบแทนท่ีได้สูงขึ้นไปด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบันหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนไม่ใช่มีเพียงหุ้นสามัญเท่าน้ัน  แต่มีหน่วยลงทุนอ่ืนๆ เช่น 

ทรัสต์เพื่อการลงทุน, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น  ดังน้ันควรขยายการศึกษาไปท่ีหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ 

ด้วย เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาว่าสอดคลอ้งหรือแตกต่างกับการศึกษาในครัง้น้ี 
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