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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพย์
ของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิเม่ือมีการใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบังคบัใช้ในปี 2554 ของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลแต่ละตวัแปรจากระบบ
ฐานข้อมูล Data Stream และเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง 
2555 และการศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลเก่ียวกบัราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง 2556 
จ  านวนทั้งส้ิน 1,583 ขอ้มูล วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแต่ละตัว และ
พิจารณาความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยโ์ดยใช้สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) 
และสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพิ่ม (Incremental R2) 

ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรทั้งหมด ไดแ้ก่ มูลค่าตามบญัชี และก าไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางบวกต่อราคาหลกัทรัพย ์โดยท่ีมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด้
เพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่หลงัจากท่ีมีการปรับใชม้าตรฐานการ
บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 แลว้ มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด้
เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดม้ากกวา่มูลค่าตามบญัชีทั้งก่อนและหลงัจาก
ท่ีมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 
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ABSTRACT 

The objective of this independent study was to investigate the value relevance of the book 
value and net income of listed companies in The Stock Exchange of Thailand, after the mandatory 
adoption of accounting standards in 2011. Data were collected from a Data Stream database and 
The Securities and Exchange Commission website. Book value and net income data were collected 
from 2008 to 2012, and stock prices were collected from 2009 to 2013 with a total of 1,583 samples. 
The data was analyzed using multiple regression analysis to explore the relationship between 
dependent variables and independent variables. The results were based on the adjusted R-squared 
and the incremental R-squared. 

The results showed that all variables, book value and net income positively related to stock 
price. This study also demonstrated that the incremental value relevance of book value and net 
income had increased for the sample period. Moreover, the results also showed that subsequent to 
the mandatory adoption of accounting standards in 2011, the value relevance of book value and net 
income increasingly explained stock price. Net income was shown to explain stock price better than 
book value, both before and after the mandatory adoption of accounting standards in 2011. 

 

 


