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บทคัดย่ อ
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของกระแสเงินสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราผลตอบแทน
วันแรกและอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่ มตัวอย่างได้แ ก่ บริ ษ ัท ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมบริ การที่ยื่น ขอจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรั พย์ ในช่ วงปี พ.ศ. 2550 ถึ งปี
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้ น 75 บริ ษทั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิ งพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลตอบแทนวัน
แรกของหลักทรัพย์ IPO และกระแสเงินสดอิสระมีอิทธิ พลเชิงลบต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ในขณะที่อตั ราการ
เติบโตของกาไรก่ อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ออัตราการจ่ายเงินปั น ผลปี แรกของ
หลักทรัพย์ IPO จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถเลือกใช้อตั ราส่ วนทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ IPO
และใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้อหลักทรัพย์ อีกทั้งยังสามารถใช้กาหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้อีกด้วย
คาสาคัญ : กระแสเงินสดอิสระ ประสิ ทธิการดาเนินงาน อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO อัตราการจ่ายเงินปันผล

Abstract
The purpose of this research were to study the influence of free cash flow and efficiency ratios that affecting to IPO underpricing
and first year’s dividend payout ratio of the service group registration in the stock exchange of Thailand during 2007 - 2019 totally 75
companies. The statistical techniques used for data analysis were descriptive statistics, correlation coefficient analysis and multiple
regression analysis. The results showed that sales growth rate had positive affecting to IPO underpricing and free cash flow had negative
affecting to first year’s dividend payout ratio, while EBITDA growth rate had positive affecting to first year’s dividend payout ratio.
Therefore, stakeholders can use these financial ratios to analyze the IPO securities’ returns and choose it for their best investment.
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บทนา
โครงสร้างระบบเศรษฐกิ จทัว่ โลกมี การเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก บางธุ รกิ จต้องปิ ดตัวลง ขณะที่ บางธุ รกิ จสามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมของผูค้ นที่เปลี่ยนไปได้เป็ นอย่างดี ส่งผลให้โลกธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก นักลงทุนจึงต้องตระหนักถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในธุรกิจแต่ละประเภท สาหรับประเทศไทยนอกจากความเสี่ ยงจากวิกฤตดังกล่าว ยังคงมีความเสี่ ยง
อื่นที่ ตอ้ งตระหนัก เช่น ความรุ นแรงของสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น ขยายจนไปจนถึงสงครามเทคโนโลยี เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
ปั จจัยภายนอกจากประเทศอื่น ๆ เช่น การที่ประเทศอังกฤษออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) หากพิจารณาดัชนี
หุ ้นไทยในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 เห็ นได้ถึงความผันผวนของตลาดทุนในประเทศไทย ประกอบกับปั จจัยภายนอก
ประเทศที่ยงั คงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้นกั ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ [1]
โดยเฉลี่ยแล้วอัตราผลตอบแทนวันแรกที่ได้จากการซื้ อหลักทรัพย์ IPO จะมีค่าสู งมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทัว่ ไป ปรากฏการณ์น้ ี พบได้ในตลาดหลักทรัพย์แทบทุกแห่ งรวมทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วย เห็ นได้จาก
การศึกษาของ Ritter [2] พบว่า ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหุน้ สหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1975 -1984 สู งถึง 14.32% สอดคล้องกับการศึกษาของ Finn and Hgham [3] ที่พบว่า ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO
ของบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหุ ้นออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 - 1978 สู งถึง 29.2% อีกทั้งการศึ กษาของ Mok and Hui [4]
พบว่า ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหุน้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูงถึง 289% นอกจาก
ผลตอบแทนวันแรกที่นกั ลงทุนคาดหวังจากหลักทรัพย์ IPO นักลงทุนยังคาดหวังเงินปั นผลอีกด้วย เนื่องจากเป็ นผลตอบแทนระยะ
ยาว (Passive income) และสร้างความมัน่ คงทางการเงินให้แก่นกั ลงทุน จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเห็นได้วา่
สิ่ งสาคัญสาหรับการประกอบธุรกิจ คือ ระบบบัญชีและงบการเงิน ดังนั้นผูใ้ ช้งบการเงินควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้เนื่องจากแสดงถึง
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และสามารถคาดการณ์ผลการดาเนิ นงานในอนาคตได้ สาหรับงบการเงินของบริ ษทั ผูอ้ อกจาหน่ าย
หลักทรัพย์ IPO ที่รายงานในหนังสื อชี้ชวนคืองบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั อาจใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ส่ง
สัญญาณถึงคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพความสามารถในการทากาไรและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หลักทรัพย์ IPO อีกทั้ง นักลงทุน
อาจใช้ขอ้ มูลนี้ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ IPO เนื่ องจากไม่มีขอ้ มูลการซื้ อขายหลักทรัพย์ IPO ในอดีต ดังนั้นอาจ
เกิ ดความไม่เท่ าเที ยมกันของข้อมูลระหว่างผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรั พย์ IPO นักลงทุ น และบริ ษทั ผูอ้ อกจาหน่ ายหลักทรัพย์ IPO
ซึ่งข้อมูลงบการเงินที่เปิ ดเผยในหนังสื อชี้ชวนจะช่วยส่งสัญญาณให้นกั ลงทุนที่ไม่มีขอ้ มูลสามารถรับรู ้ขอ้ มูลได้
ในการศึ กษาครั้งนี้ จะพิจารณาข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั แบ่งเป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่ (1) กระแสเงิ นสดอิสระ เนื่ องจาก
กระแสเงินสดอิสระเป็ นเงินสดจากการดาเนิ นงานที่เหลือหลังจากหักรายจ่ายจากการลงทุนของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเงินสดที่เหลือจาก
การใช้งาน บริ ษทั ที่ สร้างกระแสเงิ นสดอิ สระได้มากและมี การเติบโตของกระแสเงิ นสดอิสระสู งจะทาให้มูลค่าบริ ษทั สู งตาม
(2) อัตราการเติบโตของยอดขาย เนื่ องจากอัตราการเติบโตของยอดขายเป็ นอีกปั จจัยที่ กาหนดกาไรของบริ ษทั ซึ่ งนักลงทุนให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าหากบริ ษทั มีอตั ราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น จะสามารถให้ผลตอบแทนที่
ดีในอนาคตได้ (3) อัตราการเติบโตของกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย เนื่ องจาก
เป็ นกาไรที่ ได้รับจากการดาเนิ นงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจาก
ต้นทุนทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย จึ งส่ งผลให้สามารถรับรู ้ผลการดาเนิ นงานที่ แท้จริ งของบริ ษทั อีกทั้ง
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นขยายผลการศึกษาโดยให้ความสนใจอิทธิ พลของกระแสเงิ นสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานด้าน
อัตราการเติบโตของยอดขายและด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อ
อัตราผลตอบแทนวันแรกและอัตราการจ่ายเงินปันผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าอัตราส่ วนทางการเงินตัวใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนวัน
แรกและอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO และมีอิทธิพลมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร และเป็ นแนวทางให้แก่บริ ษทั
ที่มีความตั้งใจจะจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนและเสนอขายหลักทรัพย์ IPO รวมถึงผูท้ ี่สนใจนาข้อมูลไปพิจารณาการลงทุนเพื่อ
นาไปสู่ผลตอบแทนที่ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของกระแสเงิ น สดอิ ส ระและประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานต่ อ อัต ราผลตอบแทนวัน แรกของ
หลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของกระแสเงิ นสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผลปี แรกของ
หลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมตัวแปรที่คดั เลือกมาจากการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาได้วางกรอบแนวคิด
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

1) กระแสเงินสดอิสระ

อัตราผลตอบแทนวันแรก
ของหลักทรัพย์ IPO

อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
1) อัตราการเติบโตของยอดขาย
2) อัตราการเติบโตของกาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ปี แรกของหลักทรัพย์ IPO

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 2 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลต่อผลตอบแทน
วันแรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 3 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 4 กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO
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สมมติฐานที่ 6 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO

นิยามศัพท์
1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) คือ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่เหลืออยูห่ ลังจากหักรายจ่ายจากการลงทุน
ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเงิ นสดที่ เหลื อจากการใช้งาน ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะคานวณกระแสเงิ นสดอิ สระจากกระแสเงิ นสดจากการ
ดาเนินการลบด้วยเงินลงทุนสาหรับการขยายธุรกิจ โดยนากระแสเงินสดอิสระหารด้วยกาไรจากการดาเนินงาน เฉลี่ย 3 ปี ก่อนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio) คือ อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
เพื่อให้ทราบว่ากิ จการนาสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่มีอยูม่ าใช้ดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด เช่น อัตราส่ วนแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับสิ นทรัพย์แต่ละประเภท หากกิจการสามารถใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อัตราส่ วนนี้จะ
สู ง แสดงถึงสิ นทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ก่อให้เกิ ดยอดขายมาก แต่หากอัตราส่ วนนี้ ต่ า แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ยงั ไม่
คุม้ ค่าหรื อมีการลงทุนในสิ นทรัพย์มากเกินไป [5]
3) อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO (IPO underpricing ratio) คือ ร้อยละของผลต่างระหว่างราคาปิ ดของ
หลักทรั พย์ IPO วัน แรกในตลาดรอง (Secondary market) กับ ราคาจองซื้ อ (Offering price) ของหลักทรั พย์ IPO ในตลาดแรก
(Primary market)
4) อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Dividend payout ratio) คานวณจากมูลค่าปั นผลต่อหุ ้นคูณด้วยหนึ่ งร้อยหารด้วยราคาตลาด
ของหุน้

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คือ บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่ ยื่นขอจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 75 บริ ษทั
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยวิธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ซึ่ งเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั เอง นั้นคือบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่ยนื่
ขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 75 บริ ษทั
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data)
ประกอบด้วยรายงานประจาปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน หนังสื อชี้ชวนของบริ ษทั แล้วนามาแทนค่าเพื่อหาค่าของ
แต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1.1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) เฉลี่ย 3 ปี ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนค่าตัวแปรด้วย
FCF คานวณได้ดงั สูตร
FCF
=
CFO – CAPEX
PO
โดยที่
CFO
คือ กระแสเงินสดจากการดาเนินการ (Cash flow from operating activities)
CAPEX คือ เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ (Capital expenditure)
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PO
คือ กาไรจากการดาเนินงาน (Profit from operating activities)
1.2) อัต ราการเติ บ โตของยอดขาย (Sales growth rate) เฉลี่ ย 3 ปี ก่ อ นเข้า ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
แทนค่าตัวแปรด้วย SGR คานวณได้ดงั สูตร
SGR i =
(Sales t – Sales t-1) / Sales t-1
โดยที่
Sales t คือ ยอดขายปี ปัจจุบนั
Sales t-1 คือ ยอดขายปี ก่อน
1.3) อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (Earnings before
interest, tax, depreciation and amortization growth rate) เฉลี่ย 3 ปี ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แทนค่าตัวแปรด้วย
EBITDA คานวณได้ดงั สูตร
EBITDA i = (EBITDA t – EBITDA t-1) / EBITDA t-1
EBITDA t = อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายปี ปั จจุบนั
EBITDA t-1= อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายปี ก่อน
EBITDA = กาไรจากการดาเนินงาน i + ค่าเสื่ อมราคา i + ค่าตัดจาหน่าย i
2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
2.1) อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO (IPO underpricing ratio) แทนค่าตัวแปรด้วย IR คานวณได้ดงั สู ตร
IR
= (P1 – P0) x 100
P0
โดยที่
P1 = ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ IPO วันแรกในตลาดรอง (Secondary Market)
P0 = ราคาจองซื้อ (Offering price) ของหลักทรัพย์ IPO ในตลาดแรก (Primary market)
2.2) อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลปี แรกของหลักทรั พย์ IPO (First Year’s Dividend Payout Ratio) แทนค่าตัวแปรด้วย DP
คานวณได้ดงั สูตร
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%) = (เงินปั นผลต่อหุน้ / กาไรสุทธิต่อหุน้ ) x 100
Dividend Payout (%) = (Dividend per share / earning per share) x 100
ตัว แบบที่ 1 อิ ท ธิ พ ลของกระแสเงิ น สดอิ ส ระและประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานต่ อ อัต ราผลตอบแทนวัน แรกของ
หลักทรัพย์ IPO
IR = β0 + β1 FCF + β2 SGR + β3 EBITDA
ตัวแบบที่ 2 อิ ทธิ พลของกระแสเงิ นสดอิ สระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผลปี แรกของ
หลักทรัพย์ IPO
DP = β4 + β5 FCF + β6 SGR + β7 EBITDA
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient analysis)
3) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ค่ าตา่ สุ ด
ค่ าสู งสุ ด
FCF
SGR
EBITDA
IR
DP

0.1411
0.0080
0.0040
0.1100
0.0003

7.3651
71.0805
30.5220
200.0000
33.5000

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.3085
3.8322
1.2058
51.0184
0.9804

0.8513
9.6820
3.7743
54.2281
3.8220

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงปริ มาณ สามารถอธิบายสรุ ปได้ดงั นี้
1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow : FCF) สรุ ปได้วา่ มีค่าต่าสุด เท่ากับ 0.1411 ค่าสูงสุด เท่ากับ 7.3651 โดยมีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 0.3085 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8513
2) อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales growth rate : SGR) สรุ ปได้วา่ มีค่าต่าสุด เท่ากับ 0.0080 ค่าสูงสุด เท่ากับ 71.0805
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.8322 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.6820
3) อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (Earnings before interest,
tax, depreciation and amortization growth rate : EBITDA) สรุ ปได้ว่า มีค่าต่ าสุ ด เท่ากับ 0.0040 ค่าสู งสุ ด เท่ากับ 30.5220 โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.2058 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.7743
4) อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรั พย์ IPO (IPO underpricing ratio : IR) ) สรุ ปได้ว่า มี ค่าต่ าสุ ด เท่ ากับ 0.1100
ค่าสูงสุด เท่ากับ 200.0000 โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 51.0184 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 54.2281
5) อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลปี แรกของหลัก ทรั พ ย์ IPO (First year’s dividend payout ratio : DP) สรุ ป ได้ว่า มี ค่ า ต่ า สุ ด
เท่ากับ 0.0003 ค่าสูงสุด เท่ากับ 33.5000 โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.9804 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.8220
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient analysis)
Correlation coefficient
ตัวแปรอิสระ
FCF
SGR
FCF
1.000
-0.028
SGR
1.000
EBITDA

EBITDA
0.153
-0.043
1.000

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ พบว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
น้อยกว่า 0.80 จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาภาวะร่ วมเส้นตรง (Multicollinearity) ในการวิเคราะห์วเิ คราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ของตัวแบบที่ 1 อัตราผลตอบแทนวันแรกของ
หลักทรัพย์ IPO
Unstandardized
Standardized
t - Test
P-Value
Collinearity
Coefficients
Coefficients
(Sig.)
Statistics
ตัวแบบที่ 1
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
(Constant)
44.402
7.029
6.317
0.000*
FCF
3.890
7.156
0.061
0.544
0.588
0.976
1.024
SGR
1.869
0.622
0.334
3.002
0.004*
0.998
1.002
EBITDA
-1.448
1.615
-0.101
-0.896
0.373
0.975
1.025
F = 3.384 p = 0.023 R = 0.354 R2 = 0.125 Durbin-Watson = 1.772
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของตัวแบบที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
วันแรกของหลักทรั พย์ IPO อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี หนึ่ งตัวแปร ได้แก่ อัตราการเติ บโตของยอดขาย (SGR)
โดยมี น้ าหนักอิ ทธิ พลมาตรฐานเท่ ากับ 0.334 และมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรั พย์ IPO จากผลลัพธ์ น้ ี
จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ของตัวแบบที่ 2 อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรก
ของหลักทรัพย์ IPO
Unstandardized
Standardized
t - Test
P-Value
Collinearity
Coefficients
Coefficients
(Sig.)
Statistics
ตัวแบบที่ 2
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
(Constant)
0.054
0.208
0.260
0.796
FCF
-0.624
0.212
-0.139
-2.942
0.004*
0.976
1.024
SGR
-0.004
0.018
-0.011
-0.235
0.815
0.998
1.002
EBITDA
0.942
0.048
0.930
19.683
0.000*
0.975
1.025
F = 129.483 p = 0.000 R = 0.919 R2 = 0.845 Durbin-Watson = 2.180
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณของตัวแบบที่ 2 พบว่าตัวแปรอิสระที่ ส่งผลต่ออัตราการจ่าย
เงิ นปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีสองตัวแปร ได้แก่ กระแสเงิ นสดอิสระ และอัตรา
การเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย โดยมีน้ าหนักอิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ -0.139
และ 0.930 ตามลาดับ ทั้งนี้ กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิ พลเชิงลบต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ในขณะที่อตั รา
การเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ออัตราการจ่ ายเงิ นปั นผล
ปี แรกของหลักทรัพย์ IPO จากผลลัพธ์น้ ีจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 6
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สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาอิทธิ พลของกระแสเงินสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราผลตอบแทนวันแรกและอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1) สมมติฐานที่ 2 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลต่อผลตอบแทน
วันแรกของหลักทรัพย์ IPO พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีน้ าหนักอิทธิ พล
มาตรฐานเท่ากับ 0.334 แสดงว่า อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีส่งสัญญาณที่กล่าวว่า อัตราการเติบโตของยอดขายเป็ นเครื่ องมือ
อย่างหนึ่งที่ส่งสัญญาณถึงคุณภาพ ความสามารถในการทากาไรและความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูอ้ อกจาหน่ายหลักทรัพย์ IPO ให้แก่
นักลงทุน [6] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang et al [7] พบว่า ปรากฏการณ์ IPO underpricing มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ต่ อ การเติ บ โตของยอดขาย ทั้ง นี้ ยัง มี ก ารศึ ก ษาในประเทศไทย พบว่า อัต ราผลตอบแทนในวัน แรกของหลัก ทรั พ ย์ IPO
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญกับการเติบโตของยอดขาย ซึ่งเป็ นการแสดงว่าหลักทรัพย์ IPO มีการส่งสัญญาณ
ไปยังนักลงทุ นว่าเป็ นบริ ษทั ที่ มีคุณภาพดี โดยใช้การเติ บโตของยอดขายเป็ นตัววัดคุณภาพของบริ ษทั [8] และการศึ กษาของ
Hasan et al [9] ชี้ให้เห็นว่า อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ซึ่ งคานวณจากกาไรสุ ทธิ หารด้วยยอดขาย และอัตราส่ วนกาไรจากการดาเนินงาน
ซึ่ งคานวณจากกาไรจากการดาเนิ นงานหารด้วยยอดขายสุ ทธิ เป็ นตัวแปรตัวหนึ่ งที่ ใช้วดั อัตราการทากาไรในอดี ตของบริ ษทั ผู ้
ออกจาหน่ายหลักทรัพย์ IPO ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่ วนกาไรจากการดาเนิ นงานสามารถอธิ บายประสิ ทธิ ภาพของหลักทรัพย์
IPO ในระยะสั้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้วา่ อัตราการทากาไรของบริ ษทั มีผลมาจากยอดขายของบริ ษทั
2) สมมติ ฐานที่ 4 กระแสเงิ นสดอิ สระมีอิทธิ พลต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผลปี แรกของหลักทรั พย์ IPO พบว่า ค่า Sig.
เท่ากับ 0.004 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีน้ าหนักอิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ -0.139 แสดงว่า กระแสเงิน
สดอิสระมีอิทธิ พลเชิงลบต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสด
อิสระของ ธวัชชัย วรสุ นทร [10] กล่าวว่าการมีกระแสเงินสดอิสระที่มากเกินไปจะนาไปสู่ ค่าใช้จ่ายตัวแทน (Agency cost) และ
ทาให้บริ ษทั พลาดโอกาสการลงทุนในโครงการที่ มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net present value : NPV) ที่ เป็ นบวก โดยนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในบริ ษทั ที่มีการสร้างกาไรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่กิจการนาเงินสดไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลกาไร
ส่ งผลให้ผลตอบแทนจากหลักทรั พย์เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิ เดช แววสุ วรรณ [11] ที่ พบว่ากระแสเงิ นสดมี
ความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ในอนาคตในทิ ศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากกิ จการมีกระแสเงิ นสดอิสระเพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนจากหลักทรั พย์ของบริ ษทั จะลดลง เนื่ องจากเงิ นสดเป็ นสิ นทรั พย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ ามากและโดยทั่วไปมักให้
ผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ การที่บริ ษทั มีเงินสดจานวนมากแสดงถึงการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ยงั ไม่สามารถหาวิธีการลงทุน
ใหม่ที่คุม้ ค่าไม่ได้
3) สมมติฐานที่ 6 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิ พลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีน้ าหนักอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.930 แสดงว่า อัตราส่วนประสิ ทธิภาพใน
การดาเนินงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐสิ ษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช [12] กล่าวว่า กาไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเป็ นกาไรที่ได้รับจากการดาเนินงานของบริ ษทั โดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากต้นทุนทางการเงิน ภาษี ต้นทุนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564

56

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (May - August) 49 - 58 (2021) Vol. 11, No. 2

ดังนั้นกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย เป็ นตัวบ่งชี้ ถึงผลการดาเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินงานจริ งของบริ ษทั ได้ และเมื่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ดีข้ ึน อัตราการจ่ายเงินปั นผลก็จะสูงขึ้นตาม

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 หน่ ว ยงานก ากับดู แ ลภาครั ฐ เช่ น คณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กรมสรรพากร ฯลฯ สามารถนาผลการศึ กษามาใช้ในการควบคุ มการกาหนดราคา
หลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งนาผลการศึกษา
ครั้งนี้ใช้เป็ นตัวชี้วดั เพื่อกาหนดนโยบายภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการณ์ได้ดียงิ่ ขึ้น
1.2 บริ ษทั ที่ตอ้ งการหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาหรื อขยายธุรกิจ สามารถนาผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลเพื่อวางแผน
ในการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นของการจ่ายเงินปั นผลที่คาดว่า
จะได้รับเพื่อให้คาแนะนาการลงทุนแก่นกั ลงทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 นักลงทุน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และผูใ้ ช้งบการเงินทัว่ ไป สามารถเข้าใจคุณลักษณะของอัตราส่ วนทางการเงินที่
แตกต่างกันได้ดียงิ่ ขึ้น และใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้อตั ราส่วนทางการเงินของงบการเงินเพื่อทาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ IPO ที่กาลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปั นผลตามที่คาดการณ์ไว้
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้อหลักทรัพย์และกาหนดกลยุทธ์และนโยบายสาหรับการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
2.1 ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของกระแสเงิ น สดอิ ส ระและประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานต่ อ อัต รา
ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO และอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นบริ ษทั ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งหากนาบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นมาใช้ศึกษา
อาจทาให้ได้ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์และข้อสังเกตใหม่ที่น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
2.2 สามารถนาผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาครั้งถัดไป เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ และ
เป็ นกรณี ศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาวิจยั โดยศึ กษาตัวแปรเพิ่มเติม เช่น สัดส่ วนของคณะกรรมบริ ษทั ที่เป็ นนักการเมือง
สัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น แบบครอบครั ว ความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย และนอกจากปั จจัย ภายในของบริ ษ ัทผูอ้ อกจาหน่ าย
หลักทรัพย์ IPO แล้วอาจศึ กษาปั จจัยภายนอกเพิ่มเติ ม เช่น สถานการณ์ทางด้านการเมื อง กฎหมาย ที่ อาจมีอิทธิ พลต่อการเกิ ด
ปรากฏการณ์ IPO underpricing ซึ่งอาจทาให้มีผลการศึกษาที่แตกต่างกันและมีประโยชน์ต่อมีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยต่อไป
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