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ปฏิกิริยาของราคาหุ้นเป้าหมาย 

ที่มีต่อการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ 
  

นาย ปุณณัฏฐา ทรรศนียพงษ์ 

รหัสนักศึกษา 5920313019 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ ว่ามีผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นเป้าหมายและแนวโน้มของราคาหุ้นเป้าหมายหรือไม่ เมื่อมีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ ซ่ึง

ใช้ข้อมูลราคาปิดของหุ้นเป้าหมาย และดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การทดสอบนัยส าคัญ

ทางสถิติ t-test ในการทดสอบนัยส าคัญในทฤษฎีการทดสอบประสิทธิภาพตลาดและทฤษฎีการตอบสนองมาก

หรือน้อยเกินจริง เพ่ือสะท้อนผลกระทบและแนวโน้มของราคาหุ้นเป้าหมายอันเกิดจากการประกาศข่าวการ

ควบรวมกิจการ ผลการศึกษาพบว่าการประกาศข่าวการควบรวมกิจการนั้น มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเป้าหมาย 

โดยในภาพรวมพบนัยส าคัญทางสถิติของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในวันที่มีการ

ประกาศข่าวและในช่วงหลังจากวันที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ พบผลตอบแทนเกินปกติสะสม

เฉลี่ยเป็นบวก ในขณะที่ช่วงก่อนประกาศข่าวการควบรวมกิจการ พบนัยส าคัญทางสถิติของผลตอบแทนเกิน

ปกตสิะสมเฉลี่ยเป็นลบ และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาโดยรวมจะสังเกตุได้ว่าทิศทางของผลตอบแทนเกินปกติ

สะสมเฉลี่ยมีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นที่น่าสนใจว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการพบผลตอบแทน

เกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นบวกทั้งหมด ตรงข้ามกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่พบผลตอบแทนเกินปกติสะสม

เฉลี่ยเป็นลบทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาทฤษฎีการตอบสนองมากหรือน้อยเกินจริง พบการ

ตอบสนองน้อยเกินจริง บ่งชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนของหุ้นเป้าหมายมีการเคลื่อนไหวในทิศทางหรือแนวโน้มเดิม

ทั้งในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ 

 

 

 

 

 
ค าส าคัญ: ราคาหุ้น, หุ้นเป้าหมาย, การควบรวมกิจการ, การประกาศควบรวมกิจการ, ข่าวการควบรวมกิจการ 
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1. บทน า 

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง และประเทศไทยของเราก าลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand4.0 ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแทบทุกด้าน ทั้งในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ส่งผลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว การปรับตัวและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ธุรกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถด าเนินธุรกิจและเติบโตขึ้นได้ ซึ่งหากเป็นการเติบโตตาม
วิวัฒนาการของธุรกิจ อาจต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น ธุรกิจในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับตัว
และมีการใช้กลยุทธ ซึ่งกลยุทธที่ท าให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม
นั่นกค็ือการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) โดยการควบรวมกิจการจะเป็นกลยุทธในการ
ลดการแข่งขันทางการค้า เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนเกิดการประหยัดจากขนาดซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การลดค่าใช้จ่าย อีกท้ังยังเป็นการลดวงจรธุรกิจที่มีความเสี่ยง และยังเป็นการกระจายการลงทุนอีกด้วย 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากสถิติการควบรวมกิจการข้างต้นท าให้เราทราบว่ายอดการควบรวมกิจการในบางปีจะมีความผัน
ผวนตามสภาพเศรษฐกิจและตามสภาพความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยในปี 2017 มียอดการควบรวมกิจการอยู่
ที่ 17 บริษัท ซึ่งลดลงจากปี 2016 ที่มียอดการควบรวมกิจการอยู่ 19 บริษัท อาจเป็นผลกระทบทางอ้อมมา
จากการที่เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว อังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และผลการเลือกตั้งของ
สหรัฐอเมริกาที่ส่งผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกและส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในวงกว้าง แต่
อย่างไรก็ตามผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น หากเศรษฐกิจเริ่มมีเสถียรภาพ
มากขึ้น และปัญหาทางการเมืองเริ่มคลี่คลาย การควบรวมกิจการก็จะฟ้ืนตัวและขยายตัวเพิ่มข้ึนได้ในไม่ช้า  

ในการควบรวมกิจการวิธีที่ได้รับความนิยมคือวิธีการซื้อหุ้น (Tender Offer) เนื่องจากผู้ซื้อสามารถได้
ประโยชน์ทางภาษีจากผลของการขาดทุนได้ โดยการซื้อหุ้นสามารถจ่ายได้ด้วยเงินสดหรือจ่ายโดยการออกหุ้น 
(Share Swap) ก็สามารถท าได้ ซึ่งจุดประสงค์ในการท าค าเสนอซื้อของแต่ละกิจการจะมีเหตุผลที่แตกต่างกัน
ไป แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรนักลงทุนก็ให้ความสนใจกับบริษัทที่จะถูกซื้อหรือถูกครอบง ากิจการ โดย
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สังเกตได้จากราคาและปริมาณที่มีความปลี่ยนแปลง มีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าปกติ สะท้อนถึงการที่ผู้ลงทุน
ได้รับ Capital Gain หรือผลตอบแทนที่สูงขึ้น ดังนั้นการลงทุนในหุ้นเป้าหมายก่อนถูกท า Tender Offer ก็มี
แนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้ ซึ่งจากการศึกษาของ Leeth and Borg (2000) ในอเมริกา 
Abdourahmane (2015) ในยุโรป และ Amporn (2011) ในประเทศไทย ผลการศึกษาโดยรวมพบว่าผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเป้าหมาย ได้รับอัตราผลตอบแทนเกินปกติโดยเฉลี่ยแล้วเป็นบวกอย่างมีนัยส าคัญในช่วงการ
ประกาศการควบรวมกิจการ 

นอกจากนี้มูลเหตุจูงใจในการศึกษามาจากการศึกษาสมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด  (Efficient 
Market Hypothesis) ที่กล่าวว่านักลงทุนทุกคนที่อยู่ในตลาดแต่ละคนล้วนเป็นคนมีเหตุผล ซึ่งนักลงทุนจะ
ตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือมากที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด โดยนักลงทุนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆส่งผลให้มีการตอบสนองในราคาของสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้น แต่อย่ างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น
ข่าววิกฤตเศรษฐกิจ ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ท าให้เกิดค าถามว่า นักลงทุนในตลาดเป็นนักลงทุน
ที่มีเหตุผลใช่หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาด้านการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) พบว่านักลงทุนนั้นมี
พฤติกรรมการตัดสินใจอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล โดย De Bondt and Thaler (1985) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
ของนักลงทุน พบว่านักลงทุนมีการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารมากเกินความเป็นจริง (Overreaction) ซึ่งท า
ให้หลักทรัพย์ที่เคยมีผลตอบแทนน้อยในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากที่มีการประกาศข่าวหรือมีเหตุการณ์มากระทบ 
หลักทรัพย์นั้นกลายเป็นหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากในช่วงเวลาต่อมา โดยใช้ระยะเวลาเท่ากับช่วงก่อนที่
ข่าวจะถูกประกาศ แต่ในทางทฤษฎีตรงกันข้าม Jegadeesh and Titman (1993) ก็ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
ของนักลงทุนเช่นกัน และพบการตอบสนองน้อยกว่าความเป็นจริง (Underreaction) ซึ่งนั่นหมายถึง
หลักทรัพย์ที่เคยมีผลตอบแทนมากก็ยังคงมีผลตอบแทนมากหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ และ
ในทางเดียวกันหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนน้อยก็ยังคงมีผลตอบแทนน้อยหลังประกาศข่าวการควบรวมกิจการ 
งานศึกษาเหล่านี้ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาถึงปฏิกิริยาของราคาหุ้นเป้าหมายที่มีต่อการประกาศ
ข่าวการควบรวมกิจการ ว่าในช่วงที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ ราคาของหุ้นเป้าหมายมีความ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางหรือลักษณะใด โดยแบ่งเป็น 2 แนวคิดหรือทฤษฎีคือ การทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของตลาด และการทดสอบพฤติกรรมการตอบสนองมากหรือน้อยเกินจริงของนักลงทุน  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศข่าวการควบรวมกิจการที่มี
ต่อราคาหุ้นเป้าหมายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือศึกษาลักษณะการตอบสนองของราคาหุ้นที่
มีต่อข่าวการประกาศควบรวมกิจการ  

โดยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะสามารถน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย 
นักลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ให้ค าแนะน าการลงทุน สามารถทราบถึงแนวโน้มหรือลักษณะของผลกระทบ  
ตลอดจนเป็นข้อมูลแนวทางในการตัดสินใจลงทุน หรือเข้าท าก าไรในหุ้นเป้าหมายที่มีการประกาศข่าวการควบ
รวมกิจการ  
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2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การควบรวมกิจการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเจริญเติบโต และกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ เมื่อเรากล่าวถึง
การประกาศข่าวการควบรวมกิจการสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือบริษัทเป้าหมาย สังเกตได้จากราคาและ
ปริมาณของหุ้นบริษัทเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการสะท้อนราคา
หุ้นและพฤติกรรมทางการเงินที่มีการตอบสนองต่อข่าวสาร ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดและการทดสอบพฤติกรรมการ
ตอบสนองมากเกินจริงของนักลงทุน 
 แนวคิดเริ่มแรกของการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด เริ่มมาจากทฤษฏีของ Fama (1970) 
เป็นสมมติฐานเรื่องความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis) กล่าวถึงการใช้ราคาหุ้น
เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากตลาดมีประสิทธิภาพ ราคาหุ้นจะตอบสนองต่อข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว โดยระดับประสิทธิภาพของตลาดแบ่งได้เป็น 3 ระดับได้แก่ ตลาดที่มี
ประสิทธิภาพระดับน้อย (Weak - Form) เป็นสภาพตลาดที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนเกินปกติได้ เนื่องจากราคาและข้อมูลในอดีตไม่สามารถใช้คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ ต่อมาคือ 
ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (Semi - Strong - Form) เป็นสภาพตลาดที่ไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนเกินปกติได้จากข่าวสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงพ้ืนฐานและการวิเคราะห์
ทางเทคนิค เพราะราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะอย่างรวดเร็ว และ
สภาพตลาดแบบสุดท้ายคือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับสูง (Strong - Form ) เป็นสภาพตลาดที่ไม่สามารถ
สร้างผลตอบแทนเกินกว่าปกติได้ในระยะยาว เนื่องจากราคาหุ้นได้สะท้อนข่าวสารทุกรูปแบบทั้งข้อมูล
สาธารณะและข้อมูลภายในไปเรียบร้อยแล้ว 
 จะสังเกตได้ว่าจากทฤษฎีข้างต้น หากน ามาประยุกต์ใช้กับการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ จะท า
ให้สามารถทราบได้ว่า ราคาหุ้นเป้าหมายสะท้อนประสิทธิภาพตลาดในระดับใด ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัย
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศพบว่ามีบทความและแหล่งข้อมูลทางความรู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการอยู่เป็น
จ านวนมาก แต่ข้อมูลวิจัยเชิงประจักษ์นั้น ส่วนมากจะเป็นผลงานจากต่างประเทศ ส าหรับในประเทศไทยนั้น
งานวิจัยมีค่อนข้างจ ากัด โดยมีงานวิจัยของ ขนิษฐา เนียมแสง (2556) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการประกาศ
ควบรวมกิจการที่มีต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาถึงผลกระทบ
ของ บริษัทเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) โดยก าหนดช่วงระยะเวลาจ านวน 61 วัน 
คือ 30 วันก่อนประกาศ วันประกาศ และ 30 วันหลังประกาศควบรวมกิจการ ได้ผลสรุปว่าการประกาศควบ
รวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มก่อนวันประกาศและกลุ่มวัน
ประกาศควบรวมกิจการ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ แต่ส าหรับกลุ่มหลังวันประกาศควบ
รวมกิจการ ส่งผลให้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ลดลงในกลุ่มบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ยังไมเ่ห็นความ
แตกต่างกันชัดเจน โดยจากการศึกษาสะท้อนระดับประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอยู่
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ในระดับประสิทธิภาพปานกลาง จากการที่ผลตอบแทนหลักทรัพย์มีการสะท้อนข่าวการประกาศควบรวม
กิจการ 
 ทางด้านงานวิจัยจากต่างประเทศนั้น Priyanka and Parvinder (2014) ได้ท าการศึกษานี้ตัวอย่าง
การประกาศการควบรวมกิจการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือระบุปัจจัยผลกระทบจากการประกาศการควบ
รวมกิจการของราคาหุ้นบริษัทเป้าหมายและหุ้นบริษัทผู้ซื้อ โดยมีการใช้วิธีการศึกษาเหตุการณ์ที่มีผลตอบแทน
เฉลี่ยสะสมผิดปกติ (CAAR) ของราคาหุ้นเป้าหมายและราคาหุ้นของบริษัทผู้เสนอราคาใน Event window ที่
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ตัวอย่างได้ด าเนินการโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างก่อนการประกาศและ
หลังการประกาศการควบรวมกิจการ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ราคาของหุ้นเป้าหมายมีผลตอบแทน
เฉลี่ยสะสมผิดปกติเป็นบวกโดยมีนัยส าคัญต่างจากศูนย์ แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนหลักจากมีการประกาศ
ข่าวการควบรวมกิจการจะสูงกว่าผลตอบแทนก่อนการประกาศอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงปฏิกิริยา
ตลาดในทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูลสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตลาดในระดับปานกลาง หรือผลงานของ Elda 
(2008) ที่ได้ท าการศึกษาปฏิกิริยาราคาหุ้นเป้าหมายในประเทศแคนนาดา พบว่าราคาหุ้นเป้าหมายมีการ
ตอบสนองและปรับตัวได้ดีในระยะสั้น เมื่อบริษัทผู้ซื้อมีงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนที่ผิดปกติกับ deal premium, acquirer’s total assets, total liabilities และ total capital. 
อีกทั้งยังพบนัยส าคัญของ F-statistics แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจ าลองเมื่อใช้ deal premium 
สินทรัพย์หนี้สินและเงินทุนทั้งหมดของผู้ซื้อกิจการเป็นตัวแปรอิสระแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ 
 ในด้านแนวคิดพฤติกรรมของนักลงทุนเริ่มมาจากทฤษฏีของ De Bondt and Thaler (1985) ได้
อธิบายว่านักลงทุนมีความมั่นใจในการวิเคราะห์ในหลักทรัพย์มากเกินไป ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล 
ส่งผลให้มีการคาดการณ์ในข้อมูลหรือข่าวสารมากเกินไปไม่ว่าข่าวสารนั้นจะเป็นข่าวสารที่ดีหรือไม่ดี ท าให้เกิด
การตอบสนองเกินจริง ซึ่งงานวิจัยของเขาพบว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่เคยมีอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมน้อย
ที่สุด (Losers) กลับมีอัตราผลตอบแทนเกินปกติมากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่เคยมีอัตราผลตอบแทนเกินปกติ
สะสมมากที่สุด (Winners) ในช่วง 3 ปี หลังจากช่วงจัดล าดับ ในทางตรงกันข้ามงานศึกษาของ Jegadeesh 
and Titman (1993) พบการตอบสนองที่น้อยเกินจริง (Underreaction) โดยจากการศึกษาตัวอย่าง
หลักทรัพย์ของประเทศอเมริกาในช่วงปี 1965 ถึง 1989 โดยใช้ระยะเวลา 3 ถึง 12 เดือน พบนัยส าคัญทาง
สถิติของผลตอบแทนที่ผิดปกติจากการเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนดีในอดีต และการขายหลักทรัพย์ที่มี
ผลตอบแทนแย่ในอดีต ซึ่งนั่นหมายถึง หลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนดีในอดีตก็ยังคงมีผลตอบแทนดีในอนาคต 
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนแย่ในอดีตก็ยังคงมีผลตอบแทนแย่ในอนาคตเช่นเดิม 
 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาการตอบสนองมากเกินจริงต่อการ
ประกาศข่าวการควบรวมกิจการ แต่มีการศึกษาการตอบสนองมากเกินจริงในภาพรวมของตลาด โดย ศุลี พิเชฐ
สกุล (2553) ได้ท าการศึกษาสมมติฐานเรื่องตลาดมีการตอบสนองมากเกินจริงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2543 จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีการตอบสนองมากเกินจริงกับกลุ่มหลักทรัพย์ที่เคยมีอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา
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ลงทุนน้อยที่สุดในช่วงจัดล าดับ (Losers) แต่ไม่พบการตอบสนองมากเกินจริงกับหลักทรัพย์กลุ่มที่เคยมีอัตรา
ผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนมากที่สุดในช่วงจัดล าดับ (Winner) ท าให้สามารถสร้างอัตราผลตอบแทน
เกินปกติได้โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสวนตลาด ท าให้สามารถสรุปได้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
การตอบสนองเกินจริง 
  ทางด้านงานศึกษาในต่างประเทศพบงานศึกษาของ Sanjay, Siddhartha and Florent (2012) ได้
ท าการศึกษาผลกระทบของการประกาศข่าวการควบรวมกิจการต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลในช่วง
ปี คศ. 2005 – 2009 พบนัยส าคัญของผลตอบแทนช่วงก่อนการประกาศควบรวมกิจการ 5 ใน 6 ของประเทศ
ตัวอย่าง โดยผลตอบแทนผิดปกติก่อนเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นบวกอย่างมากส าหรับอินเดีย  จีน รัสเซียและ
เกาหลีใต้ แต่ก็เป็นลบอย่างมากส าหรับแอฟริกาใต้ ในช่วงหลังการประกาศควบรวมกิจการพบสัญญาณการ
กลับตัวของผลตอบแทนที่ผิดปกติ ได้แก่ อินเดีย จีนและเกาหลีใต้ให้ผลก าไรในทางลบขณะที่แอฟริกาใต้มี
ผลตอบแทนที่ดีเป็นอย่างมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานการตอบสนองมากเกินจริง และในทาง
ตรงกันข้าม ผลงานวิจัยของ Amira (2014) สนันสนุนทฤษฎีการตอบสนองน้อยเกินจริง มีการจัดกลุ่มตัวอย่าง
หลักทรัพย์โดยแยกตามขนาดของหลักทรัพย์ พบนัยส าคัญของทฤษฎีการตอบสนองน้อยเกินจริงในช่วงเวลา 1 
ถึง 3 สัปดาห์ ของกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้ใช้หลักทรัพย์ตัวอย่างจากตลาด
หลักทรัพยอี์ยิปต์ โดยใช้ข้อมูลในช่วงปี คศ. 1998 – 2013 
 ในส่วนของการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานั้น จากการศึกษาของ Mackinley (1997) 
พบว่าในเวลาระยะสั้นช่วงรอบๆวันที่มีการประกาศการควบรวมกิจการ ควรรวมช่วงเวลา Estimation และช่วง
เหตุการณ์ (Event window) เข้าไปด้วย เนื่องจากไม่แน่ใจว่าวันที่มีการประกาศการควบรวมกิจการ (Day 0) 
ได้ถูกเลือกมาอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีการใช้หน้าต่างการประมาณค่า (Estimation window) เพ่ือเป็นการหา
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองตลาด เพ่ือค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนในช่วงที่มีการ
ประกาศการควบรวมกิจการและในช่วงที่ไม่มีการประกาศการควบรวมกิจการ  และจากการศึกษาของ 
Priyanka and Parvinder (2014) พบนัยส าคัญของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยในช่วงเวลา  +/-7 วัน 
ของหลักทรัพย์เป้าหมายในช่วงเวลาการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ 

 
 

 
ในค าสั่งซื้อช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการประกาศการควบรวมกิจการ จากวันที่ -250 จนถึงวันที่  

-7 เป็น หน้าต่างการประมาณค่า (Estimation window) ซึ่งวิธีนี้จะสามารถรับมือกับการรั่วไหลของข้อมูล  
 

การตอบสนองที่ช้าของตลาด และผลกระทบจากการการสิ้นสุดของวันท าการต่อบัญชีอีกด้วย  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกาศข่าวการควบรวมกิจการโดยเน้นพิจารณา

ในบริษัทเป้าหมายนั้น พบเพียงการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดโดยพิจารณาจากขนาดของบริษัทเท่านั้น 

-250             -7      0     +7 

Estimation window        Event window 
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ยังไม่ได้มีการต่อยอดไปจนถึงการทดสอบแนวคิดพฤติกรรมตอบสนองมากหรือน้อยเกินจริงที่มีต่อการประกาศ
การควบรวมกิจการและงานวิจัยในประเทศไทยด้านการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองมากและน้อยเกินจริงยัง
มีไม่มากนัก ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาต่อ โดยที่จะทดสอบประสิทธิภาพของตลาดต่อการประกาศข่าวการ
ควบรวมกิจการโดยแยกพิจารณาบริษัทเป้าหมายออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และจะมีการทดสอบการ
ตอบสนองมากและน้อยเกินจริงของนักลงทุนร่วมด้วย เพ่ือเป็นการต่อยอดทางงานวิจัย โดยหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ให้ค าแนะน าการลงทุนในการ
ตัดสินใจลงทุนในอนาคตต่อไป 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2560 
จาก Datastream, Bualuang Basis2.2 และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) ซึ่งข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลสถิติการควบรวมกิจการประจ าปี (Fact book) ข้อมูลสถิติดัชนีย้อนหลังของ
ตลาด ราคาปิดของหลักทรัพย์และข่าวการประกาศควบรวมกิจการ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการประกาศควบรวมกิจการผ่านธุรกรรมการท าค า
เสนอซื้ออย่างเป็นทางการด้วย วัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการทั้งแบบการรวมกิจการและการครอบง า
กิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 โดยการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาในบริษัทเป้าหมายที่ถูกควบรวม
กิจการโดยมีเกณฑ์คือ บริษัทต้องไม่มีการประกาศเหตุการณ์อ่ืนในวันที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ
และในช่วงที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ (ก่อนและหลังประกาศข่าว  7 วัน) เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ตอบสนองของราคาหลักทรัพย์เกิดจากการประกาศข่าวการควบรวมกิจการเท่านั้น  

ในการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดนั้น จะเริ่มจากการน าข้อมูลดัชนีย้อนหลังของตลาดและราคา
ปิดของหลักทรัพย์เป้าหมายไปค านวณอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์และค านวณอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ หลังจากนั้นก็ท าการค านวณผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์สามารถเขียนเป็นรูปสมการ
ได้ดังนี้ 
   E(Rit) =  αi +  βiRmt      (1) 
โดยก าหนดให้   

E(Rit) = ผลตอบแทนที่คาดหวังรายวันของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t ( -7 ถึง +7)  
αi = ค่าอัลฟ่าของหลักทรัพย์ i  
βi = ค่าเบต้าของหลักทรัพย์ i  
Rmt = ผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพย์ ณ ช่วงเวลา t (-7 ถึง +7) 
 
น าผลที่ได้จากการค านวณสมการผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ในช่วงการควบรวมกิจการ (15 

วัน) ไปแทนค่าเพ่ือหาค่าผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย์ในสมการที่ (2) 
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  ARit =  Rit − E(Rit)      (2) 
โดยก าหนดให้   

ARit = ผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t (-7 ถึง + 7)  
Rit = ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t (-7 ถึง + 7)  
E(Rit) = ผลตอบแทนที่คาดหวังรายวันของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t (-7 ถึง + 7)   

   
ต่อมาน าผลจากการค านวณค่าผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย์ในช่วงเหตุการณ์ 15 วันไป

ค านวนหาค่าของผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลักทรัพย์ในสมการที่ (3) 
   CARit =  ∑ ARit

n
t=0       (3) 

โดยก าหนดให้    
CARit = ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมตั้งแต่วันที่ t (-7 ถึง + 7)  
ARit = ผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t (-7 ถึง +7) 
 
เนื่องจากผลตอบแทนเกินปกติสะสมเป็นเพียงการพิจารณาผลของหลักทรัพย์ตัวเดียวเท่านั้น จึงควร

ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลหลักทรัพย์ โดยสามารถค านวนหาค่าของผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมเฉลี่ยของ
หลักทรัพยใ์นสมการที่ (4) 

CAARt(K, L) =  ∑
CARi (K,L)

N

n
i=1     (4) 

โดยก าหนดให้    
𝐶AARt  = ผลตอบแทนเกินปกตสิะสมเฉลี่ย  
CARi (K, L) = ผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย์ i ตั้งแตว่ันที่ K ถึง L (-7 ถึง +7) 
N  = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

 
 จากนั้นจึงน าผลการค านวณของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวอย่างไปท าการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test เพ่ือเป็นการทดสอบว่าก่อนวันประกาศควบรวมกิจการ วันประกาศควบรวม
กิจการ และหลังวันประกาศ ควบรวมกิจการ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทเป้าหมาย มีผลตอบแทน
เกินปกตสิะสมเฉลี่ยแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 

สมมติฐานของการทดสอบคือ 
H0  : CAARt = 0 ; ไม่มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ย 
H1  : CAARt ≠ 0 ; มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ย 

 
 ในด้านการทดสอบการตอบสนองมากและน้อยเกินจริงของหลักทรัพย์เป้าหมายที่มีต่อการ

ประกาศข่าวการควบรวมกิจการนั้น จะใช้การแบ่งอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์และดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ออกเป็น 3 ช่วงเวลาได้ดังนี ้
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ช่วงก่อนการประกาศข่าวการควบ
รวมกิจการ 

วันประกาศข่าวการควบรวม
กิจการ 

ช่วงหลังการประกาศข่าวการควบ
รวมกิจการ 

วันที่ -7 ถึง -1 วันที่ 0 วันที่ 1 ถึง 7 

 
โดยจะมีการแบ่งช่วงจัดล าดับและช่วงทดสอบได้ดังนี้ 
 

ช่วงจัดล าดับ ช่วงทดสอบ 
t = -7 t = 7 

Formation Date (t=0) 
 
การค านวณหาอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการลงทุน (Holding Period Return: HPR) ในวันที่ t = 0 
สามารถค านวณได้ดังนี ้
ช่วงจัดล าดับสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนได้ดังสมการที่ (4) 
 HPRi(k) = (1 + rI,−7)(1 + rI,−6) … (1 + rI,k−1)(1 + rI,k); k ≤ 0  (5) 
 
ช่วงทดสอบสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนได้โยสมการที่ (5) 
 HPRi(k) = (1 + rI,1)(1 + rI,2) … (1 + rI,k−1)(1 + rI,k); k > 0   (6) 
 
ดังนั้นอัตราผลตอบแทนของช่วงระยะเวลาลงทุนในวันที่ t = 0 จะได้สมการดังนี้ 
 HPRi(0) = (1 + rI,−7)(1 + rI,−6) … (1 + rI,−1)(1 + rI,0)   
 
 หลังจากนั้นน า HPRi(0) ที่ได้ในแต่ละช่วงมาเรียงล าดับจากน้อยไปมาก เพ่ือจัดกลุ่มของหลักทรัพย์ 
โดยให้หุ้นสามัญจ านวน 1 ใน 10 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่มีค่า HPRi(0) น้อยที่สุดจะถูกจัดกลุ่มเป็น Losers 
และหุ้นสามัญจ านวน 1 ใน 10 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่มีค่า HPRi(0) มากที่สุดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Winners 
ต่อมาคือการค านวณหาอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุน ของหุ้นสามัญทุกตัวในกลุ่ม Losers และกลุ่ม 
Winners ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 (Test Period) ท าการค านวณตามสมการที่ 6 เพ่ือน าผลที่ได้มาค านวณหา
อัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนเกินปกติ (Holding Period Abnormal Return: HPAR) และ
ค านวณหาอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนเกินปกติเฉลี่ย (Average Holding Period Abnormal 
Return: AHPAR) ของกลุ่มหลักทรัพย์ Losers และ Winners จากสมการต่อไปนี้ 
 

 HPARW L⁄ i(k) = HPRW L ⁄ I (k) −  HPRM(k)    (7) 
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โดยก าหนดให้ 
HPARW L⁄ i(k) = อัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนเกินปกติของหุ้นสามัญ i ใดๆ  

       ทีอ่ยู่ใน Losers/Winners 
HPRW L ⁄ i (k) = อัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนของหุ้นสามัญ i ใดๆที่ อยู่ ใน  

   Losers/Winners 
HPRM(k)  = อัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนของตลาดที่ค านวณโดยใช้ดัชนี 

   ตลาด (SET Index) 
 
 จากนั้นน า HPARW L⁄ i(k) ที่ได้มาค านวณหาอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนเกิน

ปกติเฉลี่ย (Average Holding Period Abnormal Return: AHPAR) จากสมการดังนี้ 
 AHPARW L⁄ (k) =  

1

n
∑ HPARW L ⁄ I

n
i=1      (8) 

โดยก าหนดให้ 
AHPARW L⁄ (k)= อั ต ร า ผลตอบแทน ในช่ ว ง ระยะ เ ว ล าล งทุ น เ กิ นปกติ เ ฉ ลี่ ย ขอ ง กลุ่ ม  

         Losers/Winners 
 n  = จ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดท่ีอยู่ในกลุ่ม Losers/Winners 
 
 น าค่าอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลุงทุนเกินปกติเฉลี่ย (AHPAR) ที่ได้มาท าการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ  t-test เพ่ือเป็นการทดสอบว่านักลงทุนมีการตอบสนองมากหรือน้อยเกินจริงต่อการ
ประกาศข่าวการควบรวมกิจการหรือไม่ 
 
H0 :   AHPARL(30) – AHPARW(30)   = 0 ไม่มีการตอบสนองมากเกินจริงต่อการประกาศข่าวการ   

      ควบรวมกิจการ  
H1 :   AHPARL(30) – AHPARW(30)   > 0  พบการตอบสนองมากเกินจริงต่อการประกาศข่าวการ 
       ควบรวมกิจการ 
H1 :   AHPARL(30) – AHPARW(30)   < 0  พบการตอบสนองน้อยเกินจริงต่อการประกาศข่าวการ 
       ควบรวมกิจการ 
 

โดยผลจากการวิจัยนี้คาดว่า การทดสอบประวิทธิภาพตลาดในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมและการ
ทดสอบทฤษฎีการตอบสนองมากหรือน้อยเกินจริง จะสามารถทราบถึงพฤติกรรมผลตอบแทนของหลักทรัพย์
เป้าหมายในช่วง ก่อน ระหว่าง และหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ  
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4. ผลการวิจัย 
 ผลงานวิจัยนี้ได้น าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพตลาดว่า
ในช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการนั้น พบผลตอบแทนเกินปกติสะสม
เฉลี่ยหรือไม่ อีกทั้งยังทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test ว่าพบพฤติกรรมการตอบสนองมากหรือน้อยเกินจริง
ต่อการประกาศข่าวการควบรวมกิจการหรือไม่  
 การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก Datastream, Bualuang Basis2.2 และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลสถิติการควบ
รวมกิจการประจ าปี (Fact book) ข้อมูลสถิติดัชนีย้อนหลังของตลาด ราคาปิดของหลักทรัพย์และข่าวการ
ประกาศควบรวมกิจการ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 21 ปี มีหลักทรัพย์เป้าหมายตัวอย่าง
ทั้งหมด 228 หลักทรัพย ์
 โดยในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพตลาดนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม
เฉลี่ยรายวันของกลุ่มหลักทรัพย์เป้าหมายในช่วงเวลา +/-7วันท าการ ในช่วงการประกาศข่าวการควบรวม
กิจการ ซึ่งอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยได้มาจากการ การน าค่าผลตอบแทนที่คาดหวังไปค านวณหา
ผลตอบแทนเกินปกติ จากนั้นน าผลตอบแทนเกินปกติไปหาค่าผลตอบแทนเกินประติสะสม และน า
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมไปหาค่าเฉลี่ย แล้วจึงน าค่าที่ได้ไปทดสอบสมมติฐานว่าผลตอบแทนเกินปกติสะสม
เฉลี่ยนั้นแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการทดสอบในภาพรวมของทั้งตลาด และ
ทดสอบแยกกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
 
 

โดยก าหนดให้ 
*  แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 90% 
** แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 
*** แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 99% 
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 จากตารางสรุปภาพรวมข้างต้นแสดงถึงผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยในช่วงเหตุการณ์ (+/-7วัน)
ของหลักทรัพย์เป้าหมาย จากการศึกษาพบว่าผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นในวันที่มีการ
ประกาศข่าวและหลังวันประกาศข่าวการควบรวมกิจการอย่างเห็นได้ชัดโดยพบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99% ใน Day0 ถึง Day5 ซึ่งมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.28% ถึง 3.82% ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ใน Day6, 7 มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09% และ 3.38% ระดับความเชื่อมั่น 
90% ใน Day-1 มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.13% นอกจากนี้ยังพบผลตอบแทนเกินปกติสะสม
เฉลี่ยเป็นลบในช่วงเวลาก่อนวันประกาศข่าวการควบรวมกิจการ (Day-5,-7) ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ 90% 
และ 99% และมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ -0.37%ในทั้งสองวัน ซึ่งนัยส าคัญเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ตลาดมีการตอบสนองต่อการประกาศข่าวการควบรวมกิจการรวมถึงอาจมีการทราบข่าวสารล่วงหน้าเป็นการ
ภายในในวงจ ากัดโดยสังเกตุได้จาก Day-1 ที่ผลตอบแทนเริ่มเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ตารางสรุปภาพรวมเป็น
เพียงตารางที่สรุปภาพคร่าวๆโดยรวมของตลาดเท่านั้น การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะท าให้
เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ในการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติโดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
สินค้าอุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน โดยผลการศึกษาพบลักษณะของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ย
แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้ 
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 จากตารางกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นที่น่าสนใจว่านัยส าคัญทางสถิติที่พบในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มี
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นบวกทั้งหมดตั้งแต่ Day-3 ถึง Day7 โดยพบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 90% ใน Day-3 ซึ่งมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6% นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% พบใน Day-2,3,5,6,7 โดยมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.27% ถึง 7.24% และ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% พบใน Day-1,0,1,2,4 โดยมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 5.49% ถึง 7.41% ตรงกันข้ามกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลตอบแทน
เกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นลบทั้งหมดทั้งในช่วงก่อนและหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ  โดยพบ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ใน Day-5,-1,2,3,4,5,6,7 ซึ่งมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ย
อยู่ที่ -1.04% ถึง -5.54% นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบใน Day-2,-3 มีผลตอบแทนเกิน
ปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ -2.57% และ -1.82% และนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% พบใน Day-4 
ซึ่งมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ในช่วง -1.4% ต่อมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร พบว่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยที่มีนัยส าคัญเป็นลบทั้งหมดใน Day-2,-3,-4,-5,-7 โดยพบ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใน Day-2,-5,-7 มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ -0.33% 
ถึง -1.93% นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% พบใน Day-3 มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 
-2.09% เป็นที่น่าสังเกตุว่าผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยที่มีนัยส าคัญทั้งหมดเป็นลบและอยู่ในช่วงก่อน
ประกาศข่าวการควบรวมกิจการ ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ใน
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กลุ่มอุตสาหกรรมนี้พบนัยส าคัญทางสถิติที่เป็นลบทั้งหมดใน Day-3,-4,-5,-7 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนการประกาศ
ข่าวควบรวมกิจการทั้งหมด โดยพบนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% ใน Day-3,-4 ซึ่งมีผลตอบแทน
เกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ -1.52% และ -1.84% นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบใน Day-5,-7 
มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ -1.82% และ -0.84% ต่อมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 
พบลักษณะผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับตารางสรุปภาพรวมซึ่งเป็นตารางที่รวมหลักทรัพย์
เป้าหมายของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กล่าวคือในช่วงก่อนการประกาศข่าวการควบรวมกิจการมีผลตอบแทนเกิน
ปกติสะสมเป็นลบ และในวันประกาศรวมถึงหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการมีผลตอบแทนเกินปกติ
สะสมเฉลี่ยเป็นบวก โดยในช่วงก่อนประกาศข่าวการควบรวมกิจการพบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
90% ใน Day-6,-7 ที่มีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ -0.6% และ -1.45% และในช่วงหลังประกาศข่าว
การควบรวมกิจการ พบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ใน Day0,1,2 มีผลตอบแทนเกินปกติ
สะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42% ,4.01% และ 3.36% ตามล าดับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
พบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ในช่วงหลังประกาศข่าวการควบรวมกิจการ Day2 และ Day3 
ซึ่งมีผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16% และ 4.97% ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
และกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ 

ในส่วนของการทดสอบพฤติกรรมการตอบสนองมากและน้อยเกินจริงของนักลงทุนนั้น ผู้วิจัยได้มีการ
แบ่งช่วงเวลาออกเป็นช่วงจัดล าดับและช่วงทดสอบ และท าการค านวณหาผลตอบแทนของแต่ละช่วงเว ลา
ลงทุน (Holding Period Return: HPR) ซึ่งผลของช่วงจัดล าดับจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มของหลักทรัพย์ โดย
หลักทรัพย ์1 ใน 10 ที่มีค่า HPR มากที่สุดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ Winners และหลักทรัพย์ 1 ใน 10 ที่
มีค่า HPR น้อยที่สุดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ Losers หลังจากจัดกลุ่ม Winners และ Losers ก็ท าการ
หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ Winners และ Losers เพ่ือน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test ว่านัก
ลงทุนมีการตอบสนองต่อการประกาศข่าวการควบรวมกิจการมากหรือน้อยเกินจริงหรือไม่ ซึ่งได้ผลการวิจัยดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
โดยก าหนดให้ 
*  แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
** แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
*** แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 จากตารางการศึกษาข้างต้นพบปฏิกิริยาการตอบสนองน้อยเกินจริง  (Underreaction) ใน
หลักทรัพย์กลุ่ม Losers โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 90% ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง

 Losers Winners Losers-Winners 
AHPAR -0.0540  0.0084  -0.0623  
T-stat -1.4043  0.2515  -1.9171  
P-value 0.0871 * 0.4019  0.0341 ** 
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ระยะเวลาลงทุน อยู่ที่ -5.4% อีกท้ังยังสอดคล้องกับภาพรวมของอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนเกิน
ปกติเฉลี่ยของกลุ่ม Losers-Winners โดยพบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาลงทุนอยู่ที่ -6.23% ผลเหล่านี้สะท้อนแง่คิดของทฤษฎีการตอบสนองน้อย
เกินจริง (Underreaction) ให้เห็นว่าหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนน้อยในช่วงก่อนการประกาศข่าวการควบรวม
กิจการก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่น้อยเช่นเดิมในช่วงวันประกาศข่าวและหลังวันประกาศข่าวการควบรวมกิจการ
ซึ่งในทางตรงข้ามก็สามารถอนุมานได้ว่าหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากในช่วงก่อนการประกาศข่าวการควบ
รวมกิจการก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่มากในช่วงวันประกาศข่าวและหลังวันประกาศข่าวการควบรวมกิจการ
เช่นกัน 
 
5. บทสรุป 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ศึกษาถึงปฏิกิริยาของราคาหุ้นเป้าหมายที่มีต่อการประกาศข่าวการควบ
รวมกิจการ โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด และการทดสอบทฤษฎีการตอบสนองมากหรือน้อยเกิน
จริง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยของหลักทรัพย์เป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นมี
ลักษณะเป็นอย่างไร ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ อีกทั้งยังบ่งชี้ถึงทิศ
ทางการตอบสนองของอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุนเกินปกติเฉลี่ยว่าเป็นไปในทิศทางเดิมหรือมี
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสะท้อนถึงทฤษฎีการตอบสนองมากหรือน้อยเกินจริง โดยงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศข่าวการควบรวมกิจการว่ามีผลต่อราคาหุ้นเป้าหมายอย่างไร หากมี
การจ าแนกออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเพ่ือเป็นการศึกษาลักษณะการตอบสนองของราคาหุ้น
เป้าหมายที่มีต่อการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ ว่ามีลักษณะการตอบสนองในทิศทางของราคาหุ้น
เป้าหมายเป็นเช่นไร 

 จากผลการศึกษาท าให้ได้ทราบว่าการประกาศข่าวการควบรวมกิจการนั้นมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์เป้าหมาย โดยในด้านทฤษฎีการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดนั้น ภาพรวมพบนัยส าคัญทาง
สถิติของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในช่วงที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ
อย่างชัดเจน โดยใน Day-1 ถึง Day7 พบผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นบวกและปรับตัวเพ่ิมขึ้น ในขณะ
ที่ Day-5 และ Day-7 พบนัยส าคัญทางสถิติของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นลบ ทั้งนี้เมื่อมีการ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมจึงพบว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น มีลักษณะการตอบสนองที่แตกต่างกัน
ไป โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการพบนัยส าคัญทางสถิติว่า กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีผลตอบแทนเกินปกติสะสม
เฉลี่ยเป็นบวกเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ Day-1 ถึง Day7 ซึ่งผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นบวกทั้งหมด ตรงข้ามกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่พบนัยส าคัญทางสถิติของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นลบทั้งหมด ทั้ง
ในช่วงก่อน (Day-5 ถึง Day-1) และหลังการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ (Day2 ถึง Day7) นอกจากนี้ยัง
พบนัยส าคัญทางสถิติของผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยที่เป็นลบในช่วงก่อนประกาศข่าวการควบรวมกิจการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภค อีกทั้งยังพบลักษณะการตอบสนองที่คล้ายกันนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และ
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กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่มีการประกาศข่าวและหลังวันประกาศข่าวการควบ
รวมกิจการ พบผลตอบแทนเกินปกติสะสมเฉลี่ยเป็นบวกโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมเกินปกติเฉลี่ยมีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
พฤติกรรมการตอบสนองของนักลงทุน ซึ่งจากการศึกษาพบพฤติกรรมการตอบสนองน้อยเกินจริง บ่งชี้ให้เห็น
ว่าหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนน้อยในช่วงก่อนการประกาศข่าวการควบรวมกิจการก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่น้อย
เช่นเดิมในช่วงวันประกาศข่าวและหลังวันประกาศข่าวการควบรวมกิจการ ในทางตรงข้ามก็สามารถอนุมานได้
ว่าหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากในช่วงก่อนการประกาศข่าวการควบรวมกิจการก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่มาก
ในช่วงวันประกาศข่าวและหลังวันประกาศข่าวการควบรวมกิจการ หรือก็คือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
เป้าหมายมีการเคลื่อนไหวในทิศทางหรือแนวโน้มเดียวกันทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการประกาศข่าว
ควบรวมกิจการ 

ดังนั้นส าหรับนักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเข้าท าก าไรในหุ้นเป้าหมายที่มีการประกาศควบรวมกิจการนั้น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าให้ขายหุ้นเป้าหมายที่เป็นหุ้น Loser ในทางตรงกับข้ามให้ถือหรือเข้าซื้อหุ้นเป้าหมายที่
เป็นหุ้น Winner โดยมีการอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณา ดังตัวอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าซื้อในช่วงที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการและขายท าก าไรได้
ภายในระยะเวลา 7 วันท าการหลังประกาศข่าวการควบรวมกิจการ ตรงกันข้ามกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
นักลงทุนหรือผู้ที่ถือหุ้นอยู่ก็สามารถขายหุ้นในวันที่มีการประกาศข่าวการควบรวมกิจการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลด
การขาดทุนได้เช่นกัน 

เนื่องด้วยงานวิจัยนี้มีการก าหนดลักษณะของหุ้นเป้าหมายตัวอย่างที่ชัดเจนคือ จะต้องไม่มีการ
ประกาศข่าวอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ในช่วงกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้มีการตัดหลักทรัพย์
เป้าหมายตัวอย่างที่มีการประกาศข่าวทับซ้อนออกไปเป็นจ านวนมาก และมีการก าหนดกรอบเวลาที่รัดกุมมาก
ขึ้น ท าให้ข้อมูลของหุ้นเป้าหมายตัวอย่างมีอยู่อย่างจ ากัด และข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัดนี้อาจส่งผลต่อความ
ชัดเจนของผลการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้จะแม่นย าขึ้น หากสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตด้วย
จ านวนหุ้นเป้าหมายตัวอย่างที่มีมากข้ึน
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