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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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ในปัจจุบนั การลงทุนในรูปแบบต่างๆ มีความแพร่หลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์การลงทุนในทองค า หรือการลงทุนในหลกัทรัพย ์ เน่ืองจากการลงทุนเหล่าน้ีให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย ์แต่การลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
ดงักล่าวก็ย่อมมีความเส่ียงท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้นักลงทุนต้องวิเคราะห์ขอ้มูล ผลตอบแทน และ 
ความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ  

การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูมี้เงินออมท่ีแสวงหาผลตอบแทน        
นกัลงทุนตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการพิจารณาตดัสินใจซ้ือขาย หรือถือหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป รวมทั้ง
ประเมินถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล นักลงทุนมกัใช้ข้อมูลทางการบญัชีใน       
งบการเงินเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยจะเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาด         
ณ ปัจจุบนักบัมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการประเมินเพื่อเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจลงทุน 

การศึกษาเก่ียวกับคุณประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีในการประเมินหรืออธิบายราคา
หลกัทรัพยไ์ดมี้การศึกษาอยา่งแพร่หลายมานานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในต่างประเทศ
ระยะเร่ิมตน้ของการศึกษาจะเนน้การศึกษาความมีคุณค่าของขอ้มูลก าไร เช่น เม่ือมีการประกาศขอ้มูล
ก าไรแล้ว นักลงทุนจะมีการตอบสนองต่อขอ้มูลดงักล่าวอย่างไรในช่วงระยะเวลาท่ีมีการประกาศ 
(Beaver, 1968) และความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับข้อมูลก าไร (Ball and 
Brown, 1968; Lev, 1989; Easton and Harris, 1991) 

นอกจากการศึกษาท่ีเน้นศึกษาความมีคุณค่าของขอ้มูลก าไรแลว้ ยงัมีการศึกษาท่ีพิจารณาถึง
มูลค่าตามบญัชีเพิ่มเติม เช่น การศึกษาของ Feltham and Ohlson (1995) ซ่ึงเป็นแนวทางการก าหนด
มูลค่าหลกัทรัพยด์ว้ยมูลค่าตามบญัชี โดยอา้งอิงขอ้สมมติเร่ือง Clean Surplus Relation กล่าวคือ มูลค่า
ตามบัญชีของงวดปัจจุบัน จะต้องเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของงวดก่อน บวกด้วยก าไรสุทธิของ 
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งวดปัจจุบนั หกัดว้ยการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงหากมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชีกบัราคาหลกัทรัพย์
สัมพนัธ์กนัตามขอ้สมมติดงักล่าวแลว้ จะสามารถใช้มูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชีอธิบายราคา
หลกัทรัพยไ์ด ้และหากขอ้มูลทางบญัชีรายการใดมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์การก าหนดราคา
หลกัทรัพยก์็จะตอ้งใช้ขอ้มูลนั้นประกอบการตดัสินใจ โดยจะถือว่าขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ในการใช้
ก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Value Relevance) 

ในระยะเวลาต่อมา ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีในการประเมิน
หรืออธิบายราคาหลกัทรัพย ์โดยใช้ขอ้มูลทางการบญัชีรายการอ่ืนๆ ได้แก่ การศึกษาความสามารถ
ของก าไรทางบญัชี มูลค่าตามบญัชี กระแสเงินสด ในการอธิบายราคาหลกัทรัพยห์รือผลตอบแทนของ
ห ลั ก ท รัพ ย์  (Collins, Maydew and Weiss, 1997; Francis and Schipper, 1999; Lev and Zarowin, 
1999; El Shamy and Kayed, 2005; Kwon, 2009; Shamki and Rahman, 2012) 

ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในประเทศไทย ในช่วงระยะเร่ิมตน้ เป็นการศึกษาใน
เร่ืองของความมีคุณค่าของขอ้มูลก าไรโดยดูความสัมพนัธ์หรือผลกระทบของการประกาศก าไรสุทธิ
ทางบญัชีกบัราคาหลกัทรัพย ์(Suchitra Vacharajittipan, 1991; น่ิมนวล เขียวรัตน์, 2539) เช่นเดียวกบั
ของต่างประเทศ และในระยะเวลาต่อมาไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี
ในการประเมินหรืออธิบายราคาหลกัทรัพยเ์ช่นเดียวกนั (Graham and King, 2000; Graham, King and 
Bailes, 2000; ปัญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ์, 2545; อัญชลี พิทักษ์เสมากุล , 2547; วนิดา โสโด , 2549;         
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ, 2550; Kanogporn Narktabtee, 2010) 

ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีสะทอ้นออกมาในรูปของงบการเงินท่ีนกัลงทุนใช้ในการประเมินราคา
หรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้น มีผลกระทบมาจากแนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชี 
ดงันั้น จึงมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทางการบญัชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพย์
ตามการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชี อยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศ 
โดยพบผลการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  (Paglietti, 2009; Türel, 2009; Tsalavoutas, André and Evans, 
2009; Jing and Sang-Kyu, 2011; ปัญญา  สัมฤทธ์ิประดิษฐ์, 2545) ส าหรับการศึกษาของปัญญา  
สัมฤทธ์ิประดิษฐ์ (2545) พบผลการศึกษาในทางเดียวกันกบั Tsalavoutas, André and Evans (2009) 
คือ ความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชีไม่เปล่ียนแปลง 
ภายหลังจากท่ีมีการใช้มาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือภายหลังจากท่ีมีการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard: 
IFRS) แต่จะแตกต่างจากผลการศึกษาของ Paglietti (2009) Türel (2009) และ Jing and Sang-Kyu 
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(2011) ท่ีพบว่า ความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชี
เพิ่มข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการใช ้IFRS 

ส าหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ไดมี้การปรับปรุงมาตรฐานการ
บญัชี (ฉบบัปรับปรุง 2552) จ  านวน 26 ฉบบั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 4 ฉบบั 
รวมถึงแม่บทการบญัชีดว้ย โดยท่ีมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง
มีโครงสร้างและหลกัการเช่นเดียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่
ให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
โดยมีมาตรฐานการบญัชีบางฉบบัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย เช่น มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน มาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 29 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง และมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, พิมพใ์จ  
วีรศุทธากร และพจน์  วีรศุทธากร, 2554) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีคร้ังน้ีสนับสนุนให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีกิจการเผชิญให้ผูใ้ช้
งบการเงินไดท้ราบ สนบัสนุนให้มีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและมีการทดสอบการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย์ทุกปี รวมถึงให้มีการรับรู้หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน         
ในอนาคต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูใ้ช้งบการเงินไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
มากข้ึน 

จากการท่ีสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดมี้การประกาศใชม้าตรฐานการบญัชีหลาย
ฉบบัดงักล่าว ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 
อาจท าให้ความสามารถของขอ้มูลทางการบญัชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 
ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและ
ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือมีการใชม้าตรฐานการบญัชี
ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 เพื่อตอ้งการจะทราบความสามารถในการอธิบายของมูลค่าตามบญัชีและ
ก าไรสุทธิท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิเม่ือมี
การใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ท าให้ทราบถึงความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ
เม่ือมีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

1.4 นิยำมศัพท์ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย  หมายถึง  ความสามารถของขอ้มูลทางการบญัชีในการใช้อธิบาย
ราคาหลกัทรัพย ์ตามตวัแบบของ Ohlson (1995) 

มูลค่ำตำมบัญชี  หมายถึง  สินทรัพยร์วมหกัหน้ีสินรวมต่อหุ้นของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 

ก ำไรสุทธิ  หมายถึง  ก าไรสุทธิต่อหุน้ของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 

รำคำหลักทรัพย์  หมายถึง  ราคาหลักทรัพย์เฉล่ียทั้ งปีของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หมายถึง  บริษทัท่ีจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการรับและเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง และการพฒันาสมมตฐิาน 

ในการศึกษาเร่ือง ความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไร
สุทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม         
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการพฒันาสมมติฐาน ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 การประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วยราคาที่สามารถอธิบายได้จากมูลค่าตามบัญชีและก าไรที ่      
ไม่ปกติในอนาคตของกจิการ (Abnormal Earnings Model) 

การประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วยราคาท่ีสามารถอธิบายได้จากมูลค่าตามบัญชีและก าไรท่ี       
ไม่ปกติในอนาคตของกิจการ ซ่ึงใชต้วัแบบคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) เป็นตวัแบบ
เร่ิมแรกในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทางการบญัชีและราคาหุน้สามญั (Ohlson, 1995) 

 

 
















1

1

1

][

r

rBVEExp
BVP ttt

tt     (1) 

 
โดยท่ี Pt หมายถึง ราคาต่อหุน้ ณ เวลา t 
 BVt หมายถึง  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ของหุ้นสามญั ณ เวลา t 
 r หมายถึง อตัราคิดลด 
 Expt[.] หมายถึง ค่าคาดหวงั ณ วนัส้ินงวด t 
 E t  หมายถึง ก าไรต่อหุน้ส าหรับงวด t  

 
ความสัมพนัธ์น้ีเป็นไดท้ั้งผลก าไรและขาดทุนท่ีมีผลต่อมูลค่าตามบญัชีซ่ึงรวมอยูใ่นก าไรของ

กิจการ เช่น การเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีจากงวดหน่ึงไปสู่อีกงวดหน่ึงจะเท่ากบัก าไรหกัดว้ย
เงินปันผลสุทธิ (BVt = BVt-1 + Et – dt) ความสัมพันธ์แบบ Clean Surplus เป็นส่วนท่ีส าคัญของ
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งบการเงินจากหน่ึงในความสัมพนัธ์พื้นฐานทางการบญัชี ดว้ยเหตุน้ี สมการท่ี 1 จึงมีตน้ก าเนิดมาจาก
สมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

ส่วนแรกเป็นสมมติฐานเก่ียวกบัตวัแบบการประเมินมูลค่าหุ้นตามมูลค่าปัจจุบนัของเงินปันผล 
(Dividend Valuation Model) ซ่ึงกล่าววา่ราคาหุน้จะเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินปันผลท่ีคาดหวงั ดงัน้ี 
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ต่อมาเป็นสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์แบบ Clean Surplus ดงัน้ี 

  
BVt = BVt-1 + Et – dt 
 

สามารถน ามาเขียนใหม่ไดด้งัน้ี 
 

dt = BVt-1 + Et  –  BVt  
 

บนพื้นฐานของสมมติฐานดงักล่าว ตวัแบบจะรวมเงินปันผลในอนาคตซ่ึงจะแสดงในรูปแบบ
ของก าไรในอนาคตและมูลค่าตามบญัชี โดยเม่ือรวมสมมติฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะแสดงไดด้งัน้ี 
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สมการท่ี 2 สามารถน ามาเขียนใหม่ไดด้งัน้ี 
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พจน์สุดทา้ยของสมการท่ี 3 จะสมมติให้เป็นศูนย ์ส่วนก าไรส่วนท่ีเหลือหรือก าไรท่ีไม่ปกติ   

ถูกก าหนดเป็นดงัน้ี 
 

1 tt
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t rBVEE  
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ดงันั้น ราคาจะสามารถแสดงด้วยผลรวมของมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าปัจจุบนัของก าไรท่ี     
ไม่ปกติในอนาคต ดงัน้ี 
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ดว้ยเหตุน้ี สมการท่ี 4 จึงคลา้ยกบัสมการท่ี 1 ตวัแบบเหล่าน้ีประกอบไปดว้ยวิธีการทางบญัชี

และเง่ือนไขของ Clean Surplus โดยท่ีการเปล่ียนแปลงของก าไรในอนาคตหรือการเปล่ียนแปลงจาก
ส่วนหน่ึงของวิธีการไปเป็นแบบอ่ืนจะชดเชยดว้ยการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชี และก าไรท่ี   
ไม่ปกติในอนาคตในตวัแบบเป็นความแตกต่างระหวา่งก าไรในปัจจุบนักบัมูลค่าตามบญัชีของก าไร
ปกติ (อตัราคิดลด คูณกบัก าไรสะสม บวกดว้ยส่วนทุน) ดงันั้น ก าไร “ปกติ” และ “ไม่ปกติ” จึงเป็น
ตวัแทนของกลไกการเปรียบเทียบก าไรตามเวลา อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรดา้นขวามือของสมการท่ี 4 เป็น
การพยากรณ์  ไม่ใช่ ส่ิงท่ี เกิดข้ึนแล้วในอดีต ทั้ งน้ี  Ohlson จึงได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ Linear 
Information Dynamics นอกเหนือจากสมมติฐานของตวัแบบมูลค่าปัจจุบนัของเงินปันผลท่ีคาดหวงั
และความสัมพนัธ์แบบ Clean Surplus ซ่ึงเป็นกระบวนการ Stochastic ส าหรับตวัแปรก าไรท่ีไม่ปกติ         
( a

tE 1 ) และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการบญัชี (Vt) โดยสามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 

111   tt

a

t

a

t VEE       (5) 

121   ttt VV       (6) 
 

ซ่ึง   และ   เป็นค่าพารามิเตอร์ท่ีอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ส่วน   จะหมายถึงศูนย์และไม่
เก่ียวพนักับตวัแปรอ่ืนในตวัแบบ Linear Information Dynamics ช้ีให้เห็นว่าทั้ งก าไรท่ีไม่ปกติและ
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการบญัชีเป็นการอตัตถดถอย (Autoregressive) โดยท่ีขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูล
ทางการบญัชีจะเป็นส่วนเพิ่มเติมส าหรับก าไรท่ีไม่ปกติในงวดถดัไป ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการบญัชี
อาจสามารถพยากรณ์ไดแ้บบสมบูรณ์ (  = 1) หรือไม่สามารถพยากรณ์ไดเ้ลย (  = 0) แต่มนัสามารถ
พยากรณ์ผ่านก าไรท่ีไม่ปกติในงวดถัดไป ความแตกต่างระหว่าง 

tV  กับ 
11 t คือ 

tV  สามารถ
พยากรณ์ได้บางส่วน ในขณะท่ี 

11 t  ไม่สามารถพยากรณ์ได้เลย นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ข้อมูล
ทางการบัญชีเป็นส่วนเพิ่มเติมส าหรับก าไรท่ีไม่ปกติในงวด t ซ่ึงจะกลายเป็นส่วนหน่ึงส าหรับ
กระบวนการอตัตถดถอยส าหรับ a

tE 1  ในอนาคต ดงันั้น ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการบญัชีจึงเป็นส่วน
เสริมในการอธิบายก าไรท่ีไม่ปกติในอนาคต 
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เม่ือรวมสมมติฐานท่ีสามเขา้สู่สมการท่ี 4 มูลค่ากิจการสามารถแสดงในรูปแบบของจ านวนเงิน
ในงวดปัจจุบนัมากกวา่มูลค่าท่ีคาดหวงัในอนาคต Ohlson ไดป้รับตวัแบบโดยอิงกบัสมมติฐานท่ีกล่าว
มาขา้งตน้เป็นดงัน้ี 

 

ttttt VdEkBVkP   )()1(     (7) 
 

โดยท่ี   คือ ส่วนหน่ึงของอตัราคิดลด ส่วน k  คือ ส่วนหน่ึงของอตัราคิดลดและเสถียรภาพ
ของก าไรท่ีไม่ปกติ ความคิดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัของมูลค่าตามบญัชีและก าไร แสดง
ให้เห็นว่าตวัแบบในการวดัมูลค่าสามารถแสดงได้จากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของตวัแบบก าไรและ      
ตวัแบบมูลค่าตามบัญชี Ohlson แสดงให้เห็นว่า Pt = BVt = 

tt dE  โดยท่ี Vt = 0 และสมการท่ี 7    
จะเก่ียวขอ้งกบัทุกค่า k ตั้งแต่ a

tE = 0 ส าหรับ t ทั้งหมด และไม่   ก็ k ท่ีมีค่าเหมือนกนั 

ทั้ งน้ี จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าถ้างบการเงินมีทั้ งความเก่ียวข้องและความเช่ือถือได้ท่ี
สมบูรณ์แบบจะท าให้นกัลงทุนและผูบ้ริหารไม่มีขอ้โตแ้ยง้ส าหรับการไม่เห็นดว้ยกบัมูลค่าปัจจุบนั
และการบญัชีโดยอิงจากมูลค่าตลาดเช่นเดียวกบัการบญัชีตามมูลค่าในปัจจุบนั กล่าวคือ เม่ือการบญัชี
มีความเป็นกลาง มูลค่าของกิจการทั้งหมดจะถูกแสดงในงบดุล ท าให้งบก าไรขาดทุนมีประโยชน์
นอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัเง่ือนไขเหล่าน้ีไม่ไดถื้อปฏิบติั รายการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก าไร
หรือขาดทุนล้วนแต่ตอ้งอยู่ในงบก าไรขาดทุนซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของ Clean Surplus แนวคิด Clean 
Surplus น าไปสู่การเสนอแนะให้นักบญัชีควรท่ีจะประเมินรายการในงบการเงินให้มีความครบถว้น
และถูกตอ้งมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อท่ีจะลดความตอ้งการของผูใ้ช้ในการประมาณการก าไร    
ท่ีไม่ปกติในอนาคตจากแหล่งอ่ืน (ดูสมการท่ี 5 และ 6) แนวคิด Clean Surplus ประมาณไวว้่าค่า    
ท่ีสูงกว่า จะมีผลกระทบกบัมูลค่าของกิจการในงบก าไรขาดทุนมากข้ึน ดงันั้น งบก าไรขาดทุนเป็น   
ส่ิงส าคญัในการเปิดเผยก าไรท่ีไม่ปกติในปีปัจจุบนั แมว้่าสูตรจะแสดงว่านักลงทุนตอ้งการขอ้มูลท่ี
ช่วยในการประเมินเสถียรภาพก าไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นส่ิงส าคญัส าหรับความมีประสิทธิภาพของ
กิจการในอนาคต เพราะฉะนั้น กรอบแนวคิดของ Ohlson แสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีมูลค่าตลาดของ
กิจการสามารถแสดงโดยมีองคป์ระกอบของงบดุลและงบก าไรขาดทุนเป็นพื้นฐาน และยงัเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใชอ้า้งอิงในการศึกษาท่ีผา่นมาอยา่งแพร่หลายอีกดว้ย 
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2.1.2 ความสัมพนัธ์ของมูลค่าตามบัญชีและก าไรทางบัญชีกบัราคาหลกัทรัพย์ 

Easton (1999) ได้อธิบายความสัมพันธ์ของมูลค่าตามบัญชีและก าไรทางบัญชีกับราคา
หลกัทรัพย ์ตามตวัแบบของ Ohlson (1995) ดงัน้ี 

ราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันของกิจการเป็นส่ิงท่ีสะท้อนเงินปันผลท่ีคาดหวงัในอนาคต           
ในขณะเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของกิจการเม่ือมีการบนัทึกบญัชีครบถ้วนแล้วจะสามารถ
สะทอ้นให้เห็นถึงขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดรวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพยากรของกิจการท่ีเกิดข้ึนได ้
โดยแสดงในรูปของราคาหลกัทรัพยข์องกิจการ จึงมีการสมมติให้มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นของกิจการ j 
ณ เวลา t (Bjt) เท่ากบัราคาหลกัทรัพยข์องกิจการ ณ เวลานั้น (Pjt) 

Pjt = Bjt      (1) 

โดยสามารถจดัความสัมพนัธ์ของราคาหลกัทรัพยก์บัก าไรทางบญัชีต่อหุน้ใหม่ใหส้มเหตุสมผล
ได้ หากก าไรทางบัญชีของกิจการ i ส าหรับงวด t สามารถเป็นตวัแทนของก าไรทางบัญชีในงวด
อนาคตไดเ้สมอ โดยท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรทางบญัชีน้ีในงวดท่ีเกิดข้ึน ราคาหลกัทรัพยท่ี์รวม
เงินปันผลแล้ว (Pit + dit) จะเท่ากับผลคูณของก าไรทางบัญชีต่อหุ้น (Xit) กับอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัของกิจการ i (ri) ดงัน้ี 

     Pit + dit = (1 + ri
-1) Xit     (2) 

จากนั้ น ก าหนดให้มีการแบ่งสัดส่วนสินทรัพย์ของกิจการ โดยท่ี k คือ สินทรัพย์ท่ี เป็น
ทรัพยากรบุคคลหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่างๆ ซ่ึงค านวณโดยสมการ (2) ส่วน (1 - k) คือ สินทรัพย์
ด าเนินการของกิจการซ่ึงเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี ซ่ึงค านวณโดยสมการ (1) มูลค่าของกิจการจะเท่ากบั 

    Pnt = (1 - k) Bnt + k [(1 + rn
-1) Xnt – dnt]    (3) 

จากสมการ (3) หากมีขอ้มูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากมูลค่าตามบญัชี ก าไรทางบญัชี และเงินปันผล 
ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีมีผลต่อการก าหนดมูลค่าหลกัทรัพย ์แต่เป็นขอ้มูลส่วนท่ีวดัมูลค่าไม่ได ้จะถือเป็นส่วน
ของความคลาดเคล่ือน (vnt) ดงัน้ี 

           Pnt = (1 - k) Bnt + k [(1 + rn
-1) Xnt – dnt] + αvnt   (3a) 

Ohlson (1995) ได้อ้างอิงถึงทฤษฎีจากการศึกษาท่ีแพร่หลายในอดีตเก่ียวกับความสัมพนัธ์
ระหวา่งราคาหลกัทรัพย ์กบัมูลค่าตามบญัชี (รวมถึงส่วนประกอบของมูลค่าตามบญัชี) และก าไรทาง
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บญัชี (รวมถึงส่วนประกอบของก าไรทางบญัชี) จึงไดก้ าหนดตวัแบบท่ีใชอ้ธิบายราคาหลกัทรัพยจ์าก
มูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชี ดงัน้ี 

Pnt = α0 + α1 Bnt + α2 Xnt + εnt    (4) 

2.2 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพย์ของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะแบ่งการทบทวนวรรณกรรมเป็น       
2 ประเด็น ไดแ้ก่  

2.2.1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของมูลค่า
ตามบัญชีและก าไรสุทธิ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

Collins, Maydew and Weiss (1997) ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงของความสามารถของ
ก าไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพยต์ลอดระยะเวลา 40 ปี ท่ีท าการ
ตรวจสอบว่ามูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชียงัเป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชอ้ธิบายราคาหลกัทรัพยใ์น
ประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลา 40 ปี (ค.ศ. 1953 - 1993) ได ้โดยผลการวิเคราะห์พิจารณาจาก
ค่า R2 ซ่ึงได้แบ่งการพิจารณาความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์เป็น 3 ประเด็น ได้แก่                      
(1) ความสามารถโดยรวมของก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชี (2) ความสามารถส่วนเพิ่มของก าไร
ทางบญัชี (3) ความสามารถส่วนเพิ่มของมูลค่าตามบญัชี พบว่าความสามารถในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยข์องขอ้มูลทั้งสองไม่ไดล้ดลงตามค าวิจารณ์ แต่กลบัเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ก าไรทาง
บญัชีมีความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยล์ดลง แต่มูลค่าตามบญัชีกลบัมีความสามารถใน
การอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

Francis and Schipper (1999) ได้ศึกษาถึงคุณประโยชน์ของรายงานทางการเงินว่า
ลดลงหรือไม่ ซ่ึงไดศึ้กษาในช่วง ค.ศ. 1952 - 1994 ผลการวเิคราะห์พิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซ่ึงได้
แบ่งการพิจารณาความสามารถเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความสามารถของก าไรในการอธิบาย
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (2) ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย ์     
(3) ความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ พบว่า 
ความสามารถของก าไรในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยล์ดลงตามระยะเวลา ในขณะท่ี
ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ทั้งน้ีความสามารถของมูลค่า
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ตามบญัชีและก าไรทางบญัชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์หรือคุณประโยชน์ของรายงานทางการเงิน
ไม่ไดล้ดลง 

Lev and Zarowin (1999) ไดศึ้กษาถึงคุณประโยชน์ของรายงานทางการเงิน โดยศึกษา
ในช่วง ค.ศ. 1977 - 1996 ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า R2 ซ่ึงไดแ้บ่งการพิจารณาความสามารถเป็น              
3 ประเด็นได้แก่ (1) ความสามารถของก าไรในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย  ์(2) ความ 
สามารถของกระแสเงินสดในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน (3) ความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรทางบญัชีในการอธิบายราคา
หลักทรัพย์ พบว่า ความสามารถของก าไรและความสามารถของกระแสเงินสดในการอธิบาย
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยล์ดลงตามระยะเวลา รวมถึงความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไร
ทางบญัชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพยก์็ลดลงเช่นกนั 

El Shamy and Kayed (2005) ไดศึ้กษาถึงความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพย์
ของก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยคู์เวต ในช่วง ค.ศ. 1992 - 2001 ผลการวเิคราะห์พิจารณาจากค่า  Adjusted R2 ซ่ึงไดแ้บ่งการ
พิจารณาความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์ป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ความสามารถส่วนเพิ่ม
ของก าไรทางบญัชี (2) ความสามารถส่วนเพิ่มของมูลค่าตามบญัชี (3) ความสามารถโดยรวมของก าไร
ทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชี พบว่า ทั้งก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีมีความสามารถในการ
อธิบายราคาหลกัทรัพยค์่อนขา้งสูง แต่หากพิจารณาแยกดว้ยความสามารถส่วนเพิ่มของก าไรทางบญัชี
และความสามารถส่วนเพิ่มของมูลค่าตามบญัชี พบวา่ ก าไรทางบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย์
ไดม้ากกวา่มูลค่าตามบญัชี 

Kwon (2009) ได้ศึกษาถึงความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพยข์องมูลค่าตาม
บญัชี ก าไรทางบญัชี และกระแสเงินสด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์กาหลี ในช่วง ค.ศ. 1994 - 2005 ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซ่ึงไดแ้บ่ง
การพิจารณาความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์ป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ความสามารถของ
มูลค่าตามบญัชี (2) ความสามารถของก าไรทางบญัชี (3) ความสามารถของกระแสเงินสด (4) ความ 
สามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชี (5) ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและกระแส    
เงินสด พบว่า มูลค่าตามบญัชีมีความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยสู์งท่ีสุด รองลงมาเป็น
กระแสเงินสด และก าไรทางบญัชี ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ ก าไรทางบญัชีสามารถอธิบายราคา
หลกัทรัพยไ์ดล้ดลง ในขณะท่ีมูลค่าตามบญัชีและกระแสเงินสด สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด้
เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีศึกษา และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างความสามารถในการอธิบายราคา
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หลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชี กบัมูลค่าตามบญัชีและกระแสเงินสด พบวา่ มูลค่า
ตามบญัชีและกระแสเงินสดมีความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยม์ากกวา่มูลค่าตามบญัชีและ
ก าไรทางบญัชี 

Kanogporn Narktabtee (2010) ได้ศึกษาถึงคุณค่าความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจของ
ขอ้มูลทางการบญัชีของประเทศทางอาเซียน ไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และประเทศไทย ซ่ึงได้ศึกษาในช่วง ค.ศ. 1998 - 2008 ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า 
Adjusted R2 และค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระในตวัแบบต่างๆ ผลการศึกษาพบวา่ มูลค่าตามบญัชี
และก าไรทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ 
และไทย ในขณะท่ีประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก าไรทางบญัชีเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั ส่วนของประเทศฟิลิปปินส์นั้นไม่สามารถสรุปผลไดช้ดัเจน ในส่วนของ
คุณค่าความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจนั้น ค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจของแต่ละประเทศเพิ่มข้ึน
จากปี 1998 ถึงปี 2005 จากนั้นมีค่าลดลงในปี 2007 และ 2008 ตามล าดบั 

Shamki and Rahman (2012) ไดศึ้กษาถึงคุณประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชี ไดแ้ก่ ก าไร
ทางบญัชี และมูลค่าตามบญัชี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
อมัมาน ประเทศจอร์แดน ในช่วง ค.ศ. 1992 - 2002 ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า R2 ซ่ึงไดแ้บ่งการ
พิจารณาเป็น 2 ประเด็นหลกั ได้แก่ การวิเคราะห์ความสามารถด้วยตวัแบบราคา และการวิเคราะห์
ความสามารถด้วยตวัแบบผลตอบแทน โดยแบ่งประเด็นย่อยออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ความ 
สามารถของก าไรทางบญัชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์(2) ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีในการ
อธิบายราคาหลกัทรัพย์ (3) ความสามารถของก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีในการอธิบายราคา
หลกัทรัพย ์(4) ความสามารถของก าไรทางบญัชีในการอธิบายผลตอบแทน (5) ความสามารถของ
มูลค่าตามบญัชีในการอธิบายผลตอบแทน (6) ความสามารถของก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีใน
การอธิบายผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวา่ ทั้งก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีสามารถอธิบายราคา
หลกัทรัพยไ์ด ้แต่ก าไรทางบญัชีสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดม้ากกวา่มูลค่าตามบญัชี 
นอกจากน้ี ก าไรทางบญัชียงัสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนไดเ้พิ่มข้ึนในระยะเวลา 
ท่ีศึกษา ในขณะท่ีมูลค่าตามบัญชีมีความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์เพิ่มข้ึน แต่มี
ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนลดลงในระยะเวลาท่ีศึกษา อีกทั้งยงัพบวา่ ก าไรทางบญัชีและ
มูลค่าตามบญัชีเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละตวัจะสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่าผลตอบแทน 
แต่หากพิจารณาร่วมกนัจะสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ราคา 
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Makrani and Abdi (2014) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของมูลค่าตามบญัชี ก าไรสุทธิ
และกระแสเงินสดท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์ตหะราน ประเทศอิหร่าน ในช่วง ค.ศ. 2007 - 2012 ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า 
R2 ซ่ึงพบกวา่ทั้งมูลค่าตามบญัชี ก าไรสุทธิและกระแสเงินสด มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์โดยท่ี
มูลค่าตามบญัชีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ กระแสเงินสด และก าไรสุทธิ 
ตามล าดบั  

ปัญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ์ (2545) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถของ
ก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีในการใชอ้ธิบายราคาหลกัทรัพยหุ์้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้ศึกษาข้อมูลงบการเงินและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2527 - 2542 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน
และหลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบภาคตัดขวาง  ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่าAdjusted R2 และค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระในตวัแบบต่างๆ การทดสอบทั้งหมดใชร้ะดบันยัส าคญั 0.05 และ 0.01 
ซ่ึงพบวา่ความสามารถของก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีมีความสามารถร่วมกนัในการใชอ้ธิบาย
ราคาหลกัทรัพยล์ดลงตามระยะเวลา  แต่ความสามารถส่วนเพิ่มของก าไรทางบญัชีกบัความสามารถ
ส่วนเพิ่มของมูลค่าตามบญัชีไม่เปล่ียนแปลงตามระยะเวลาในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 

อัญชลี  พิทักษ์เสมากุล (2547) ไดศึ้กษาถึงความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพย์
ดว้ยองคป์ระกอบของมูลค่าตามบญัชีและองคป์ระกอบของก าไรทางบญัชีบนกระดานต่างประเทศใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงได้ศึกษาข้อมูลงบการเงินและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2540 - 2545 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้ 
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์และธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต ท่ีมีการซ้ือขายบนกระดาน
ต่างประเทศ โดยใชว้ิธีวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบภาคตดัขวาง ผลการ
วิเคราะห์พิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซ่ึงพบว่า มูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชีมีความสามารถ
ร่วมกนัในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์โดยมูลค่าตามบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดม้ากกวา่
ก าไรทางบญัชีบนกระดานต่างประเทศ อนัอาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแนวคิดทางบญัชี โดยมุ่งเนน้ท่ี
จะแสดงมูลค่ายติุธรรมในงบดุลมากข้ึน ท าใหมู้ลค่าของกิจการใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 

วนิดา โสโด (2549) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหุ้นและมูลค่าตามบญัชีของ
บริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดศึ้กษาขอ้มูลงบการเงิน
และราคาหลักทรัพยข์องบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุนทั้งหมดท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทยปี พ.ศ. 2543 - 2547 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า P-Value และค่า Significant ท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ 95 ซ่ึงพบว่า มูลค่าตามบญัชีของบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุนมีความสัมพนัธ์ไป
ในทิศทางเดียวกบัราคาหุ้น ซ่ึงถือวา่สามารถอธิบายราคาหุ้นไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ในส่วนของขาดทุนสุทธิ
ของบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุน พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น ซ่ึงถือวา่ไม่สามารถท่ีจะ
อธิบายราคาหุน้ได ้

ฐิตาภรณ์    สินจรูญศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาถึงมูลค่าทางบญัชีและก าไรทางบญัชีในการ
อธิบายราคาหลกัทรัพย ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงไดศึ้กษาขอ้มูลงบการเงินและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ปี พ.ศ. 2547 - 2549 โดยใช้การทดสอบการวิเคราะห์ความ     
ผนัแปร (Analysis of Variance: ANOVA) และการทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงพบว่ามูลค่าทางบัญชีและก าไรทางบัญชีมีความ 
สัมพนัธ์ต่อการปรับตวัของราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการบัญชี
และมาตรฐานการบัญชีที่มีต่อความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของมูลค่าตามบัญชีและ
ก าไรทางบัญชี ซ่ึงศึกษาในแต่ละเร่ืองต่างกนั ดงัน้ี 

Paglietti (2009) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ  (International Financial Reporting Standards: IFRS) ท่ี มี ต่อคุณภาพของข้อมูล
ทางการบญัชี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมิ์ลาน ประเทศ
อิตาลี ในช่วง ค.ศ. 2001 - 2006 โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงก่อนการใช ้
IFRS (ปี 2001 - 2004) และช่วงหลังการใช้ IFRS (ปี 2005 - 2006) ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า 
Adjusted R2 ซ่ึงพบวา่ เม่ือพิจารณารวมทั้งก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีแลว้ สามารถอธิบายราคา
หลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีศึกษา (ค.ศ. 2001 - 2006) และสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย์ไดดี้
ข้ึนเม่ือใช้ IFRS แต่ภายใตก้ารใช้ IFRS นั้น ก าไรทางบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด้ดีกว่า
มูลค่าตามบญัชี ในขณะท่ีก่อนใช ้IFRS มูลค่าตามบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่าก าไร
ทางบญัชี 

Türel (2009) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของการใช้ IFRS ท่ีมีต่อคุณประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบญัชี กรณีของประเทศตุรกี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพยอิ์สตนับูล (ISE) ประเทศตุรกี โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลเป็นสองช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงก่อน
การใช้ IFRS (ปี 2001 - 2002) และช่วงหลงัการใช้ IFRS (ปี 2005 - 2006) ผลการวิเคราะห์พิจารณา
จากค่า R2 ซ่ึงพบว่า เม่ือพิจารณารวมทั้งก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีแลว้ สามารถอธิบายราคา
หลักทรัพย์ได้ดีข้ึนเม่ือใช้ IFRS แต่ภายใต้การใช้ IFRS นั้ น ก าไรทางบัญชีสามารถอธิบายราคา
หลักทรัพย์ได้ดีกว่ามูลค่าตามบัญชี ในขณะท่ีก่อนใช้ IFRS มูลค่าตามบัญชีสามารถอธิบายราคา
หลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ก าไรทางบญัชี 

Tsalavoutas, André and Evans (2009) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของการใช้ IFRS ท่ีมีต่อ
คุณประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี ของ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์อเธนส์ ประเทศกรีซ ในช่วง ค.ศ. 2004 - 2005 โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลเป็นสอง
ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการใช้ IFRS (ปี 2004) และช่วงหลงัการใช้ IFRS (ปี 2005) ผลการวิเคราะห์
พิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซ่ึ งพบว่า ความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ไม่ค่อย
เปล่ียนแปลงไปหลงัจากท่ีมีการใช ้IFRS เน่ืองจากกรอบแนวคิดทางการบญัชีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงการ
รับรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

Jing and Sang-Kyu (2011) ได้ ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการใช้  IFRS ท่ี มี ต่อ
คุณประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี กรณีของประเทศจีน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน ในช่วง ค.ศ. 2002 - 2008 โดยแบ่งการวิเคราะห์ผล
เป็นสองช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการใช้ IFRS (ปี 2002 - 2005) และช่วงหลงัการใช้ IFRS (ปี 2006 -
2008) ผลการวิเคราะห์พิจารณาจากค่า Adjusted R2 และค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระในตวัแบบ
ซ่ึงพบว่า ความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชีเพิ่มข้ึน
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา อีกทั้งขอ้มูลทั้งสองยงัสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้ข้ึนภายหลงัการใช ้
IFRS แต่ความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีลดลงภายหลงัจากการใช ้
IFRS ในขณะท่ีความสามารถของก าไรทางบญัชีเพิ่มข้ึน 

Karğin (2013) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของการใช้ IFRS ท่ีมีต่อคุณประโยชน์ของขอ้มูล
ทางการบญัชี กรณีของประเทศตุรกี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
อิสตนับูล (ISE) ประเทศตุรกี ในช่วง ค.ศ. 1998 - 2011 โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลเป็นสองช่วงเวลา 
ได้แก่ ช่วงก่อนการใช้ IFRS (ปี 1998 - 2004) และช่วงหลังการใช้ IFRS (ปี 2005 - 2011) ผลการ
วิเคราะห์พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระในตวัแบบ ค่า P-value และค่า R2 ซ่ึงพบว่า 
ตลอดระยะเวลาการศึกษา (ค.ศ. 1998 - 2011) ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์คือ มูลค่าตามบญัชี 
โดยท่ีทั้งมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด ้38% และเม่ือทดสอบ



 
 

16 
 

ระหว่างช่วงก่อนและหลังการใช้ IFRS พบว่า มูลค่าตามบญัชีสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้
เพิ่มข้ึนภายหลงัการใช ้IFRS แต่ก าไรทางบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดล้ดลงภายหลงัการใช ้
IFRS 

ปัญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ์ (2545) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถของ
ก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชีในการใชอ้ธิบายราคาหลกัทรัพยหุ์้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในส่วนของการศึกษาตามการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชี
ในปี พ.ศ. 2542 พบว่า ความสามารถร่วมกนัของก าไรทางบญัชีและมูลค่าตามบญัชี ความสามารถ
ส่วนเพิ่มของก าไรทางบญัชี และความสามารถส่วนเพิ่มของมูลค่าตามบญัชีไม่เปล่ียนแปลงตามการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางการบญัชี เน่ืองจาก ผลจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน   
ท าให้การลงทุนซบเซา และช่วงระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาค่อนขา้งจ ากดั โดยผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อมูลรายไตรมาสของปี พ.ศ. 2541 ซ่ึงธุรกิจยงัปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีแบบเดิมกับข้อมูล      
รายไตรมาสของปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงธุรกิจเร่ิมปฏิบติัตามแนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีใหม่ 
จึงมีขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่อนขา้งน้อย รวมถึงผลจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชีจ านวน
มาก ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชี จึงท าให้ความสามารถของขอ้มูลทั้งสองไม่เปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง
แนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีในปี พ.ศ. 2542 

2.3 การพฒันาสมมติฐาน 

ส าหรับสมมติฐานในการทดสอบความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิในการ
อธิบายราคาหลกัทรัพย ์จากการทบทวนวรรณกรรมส าหรับในประเทศไทยในช่วงการเปล่ียนแปลง
แนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีในปี พ.ศ. 2542 พบวา่ ความสามารถของมูลค่าตามบญัชี
และก าไรทางบญัชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ม่เปล่ียนแปลง (ปัญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ์, 2545)  
ซ่ึงไดผ้ลท่ีแตกต่างจากการศึกษาในต่างประเทศ 

จากการท่ีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้
ประกาศให้มีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 นั้นไดรั้บการจดัท าข้ึนอย่างสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความเช่ือมั่นท่ีนักลงทุนทั่วโลกมีต่อตลาดทุนไทยและบริษัทจดทะเบียนของไทยอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศนั้นสอดคลอ้งกบัแนวทางใน
การก ากบัดูแลกิจการ คือ มุ่งเน้นความโปร่งใส โดยสนับสนุนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ    
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ท าให้รายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนไทยมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ สามารถเปรียบเทียบกับ      
งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในต่างประเทศได ้ซ่ึงช่วยสร้างความมัน่ใจแก่นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ (ศิลปพร  ศรีจั่น เพชร, พิมพ์ใจ  วีรศุทธากร และพจน์  วีรศุทธากร, 2554) และ               
ผลการศึกษาในอดีตของต่างประเทศเก่ียวกบัความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่า
ตามบญัชีและก าไรทางบญัชีภายหลงัจากท่ีมีการใช้ IFRS พบว่า เม่ือพิจารณารวมทั้งก าไรทางบญัชี
และมูลค่าตามบญัชีแลว้ สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้ข้ึนเม่ือใช้ IFRS (Paglietti, 2009; Türel, 
2009; Jing and Sang-Kyu, 2011) ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจึงตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐาน : มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนภายหลงั
จากท่ีมีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีระเบียบวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลรายปี
ในระยะเวลา 5 ปี ไดแ้ก่ พ.ศ. 2551-2555 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยจะใช้ข้อมูลมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิ เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการอธิบายราคา
หลกัทรัพย  ์ซ่ึงราคาหลกัทรัพยท่ี์จะใช้ในการศึกษานั้น จะใช้ราคาหลกัทรัพยเ์ฉล่ียทั้งปีของแต่ละ
กิจการ เน่ืองจากเป็นตวัแทนราคาท่ีสะทอ้นถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบักิจการตลอดทั้งปี 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ระหวา่งปี 2551-2555 จ านวน 2,595 ขอ้มูล (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556 : ออนไลน์) 

3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีเง่ือนไขในการคดัเลือกตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1) บริษทัในกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งมีขอ้มูลการน าส่งงบการเงินครบทั้งห้าปี ระหว่าง พ.ศ. 
2551 ถึง พ.ศ. 2555 และมีขอ้มูลราคาเฉล่ียทั้งปีของหลกัทรัพยค์รบทั้งห้าปีระหวา่ง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 
2556 
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2) กลุ่มตวัอย่างจะไม่รวมบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลกัทรัพย ์และ
ประกนัภยัและประกนัชีวิต เน่ืองจากแนวปฏิบติัทางการบญัชีของธุรกิจประเภทดงักล่าวต่างกบัแนว
ปฏิบติัของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม หากน ากลุ่มดังกล่าวมาศึกษาร่วมด้วยอาจท าให้ผลการศึกษา
บิดเบือนได ้

3) กลุ่มตวัอย่างจะไม่รวมบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดไม่ใช่วนัท่ี 31 ธันวาคม 
เพื่อความต่อเน่ืองและเปรียบเทียบกนัไดใ้นแต่ละช่วงเวลาเดียวกนัของแต่ละบริษทั 

ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

รายละเอยีด จ านวนข้อมูล 
จ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(ไม่รวมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่และกองทุนรวม) 2,595 

หกั กลุ่มธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลกัทรัพย ์และประกนัภยัและประกนัชีวติ (295) 

หกั บริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ตรงตามเกณฑก์ารเลือกตวัอยา่ง* (590) 

หกั ขอ้มูลท่ีมีค่าผดิปกติ** (127) 

คงเหลอื 1,583 

หมายเหตุ 
*บริษทัท่ีมีขอ้มูลของราคาหลกัทรัพย ์มูลค่าตามบัญชี และก าไรสุทธิไม่ครบทั้ งห้าปี และบริษทัท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดไม่ใช่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
**พิจารณาขอ้มูลท่ีมีค่าผิดปกติดว้ยวิธี Casewise Diagnostics ซ่ึงแสดงขอ้มูลผิดปกติท่ีมีค่ามากกวา่หรือนอ้ย

กวา่ ± 3 เท่าของส่วนเบ่ียงเบน 

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงัน้ี 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาจากงบการเงินประจ าปีของแต่ละบริษทั 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง 2555 จากเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(www.sec.or.th) และเก็บรวบรวมขอ้มูลราคาหลกัทรัพยข์องแต่ละบริษทัจาก
ระบบฐานขอ้มูล Data Stream 
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2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการค้นควา้จากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งจากหนังสือ 
บทความ ต าราทางวชิาการ เอกสารออนไลน์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2 การพฒันาสมมติฐานและตัวแบบทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์ม่ือมี
การใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงตอ้งการจะทราบว่ามูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์รือไม่ 
ภายหลังจากท่ีมีการใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 โดยจะใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงมีตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

ตวัแบบหลกั  Pit  = β0 + β1 BVit + β2 EPSit + εit  ...................................(1) 
ตวัแบบมูลค่าตามบญัชี  Pit  = α0 + α1 BVit + εit  ....................................................(2) 
ตวัแบบก าไรสุทธิ  Pit  = δ0 + δ1 EPSit + εit  ....................................................(3) 
ตวัแบบทดสอบการเปล่ียน 
แปลงมาตรฐานการบญัชี  Pit  = γ0 + γ1 BVit + γ2 EPSit + γ3 DTASit + εit  ................(4) 

โดยท่ี 
Pit หมายถึง     ราคาหลกัทรัพยข์องกิจการ i ณ เวลา t 
BVit หมายถึง มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ของกิจการ i ณ เวลา t 
EPSit หมายถึง ก าไรสุทธิต่อหุน้ของกิจการ i ณ เวลา t 
DTASit หมายถึง ตวัแปรหุ่นท่ีอา้งถึงการปรับใช้มาตรฐานการบญัชีของกิจการ i ณ 

เวลา t โดยก าหนดใหเ้ป็น 
- 1 : ปีท่ีมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 

2554 ไดแ้ก่ ปี 2554-2555 
- 0 : ปีก่อนท่ีจะมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบั

ใชใ้นปี 2554 ไดแ้ก่ ปี 2551-2553 
β0, α0, δ0, γ0  หมายถึง ค่าตดัแกน 
β1, β2, α1, δ1,   
γ1, γ2, γ3 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิท่ีใช้แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิกับราคา
หลกัทรัพย ์
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εit  หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือน 
ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความถดถอยตามตวัแบบขา้งตน้จะสามารถน ามาสรุปผลการศึกษาได้

ดงัน้ี 
R2

(1) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) ท่ีได้จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยตวัแบบหลกั ซ่ึงจะแสดงถึงความสามารถในการอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ 

R2
(2) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) ท่ีได้จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยตวัแบบของมูลค่าตามบญัชี 
R2

(3) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) ท่ีได้จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยตวัแบบของก าไรสุทธิ 

R2
Total หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจส่วนเพิ่ม (Incremental R2) โดยรวม

ของทั้งมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ ซ่ึงค านวณจาก R2
(1) – (R2

BV + 
R2

EPS) 
R2

BV หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพิ่ม (Incremental R2) ของมูลค่า
ตามบญัชี ซ่ึงค านวณจาก R2

(1) – R2
(3) 

R2
EPS หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพิ่ม (Incremental R2) ของก าไร

สุทธิ ซ่ึงค านวณจาก R2
(1) – R2

(2) 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ตามวตัถุประสงค์การศึกษา คือ เพื่อศึกษาความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ     
ในการอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 ของบริษทั    
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่  ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean) ค่ ามัธยฐาน 
(Median) ค่ าสู งสุด  (Maximum) ค่ าต ่ า สุด  (Minimum) และส่วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแต่ละตวัแปร 

2) ก ารวิ เค ราะ ห์ ค วามถดถอย เชิ งซ้ อน  (Multiple Regression Analysis) เพื่ อห า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(Adjusted R2) และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพิ่ม (Incremental R2) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามท่ีเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มตวัแปรอิสระเขา้ไปในตวัแบบการ
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ถดถอย โดยเปรียบเทียบกนัระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวั ว่าตวัใดมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากกว่า
กนั ทั้งน้ี จะเปรียบเทียบกนัระหวา่งก่อนและหลงัการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 
และพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Coefficient) ของตวัแปรหุ่นว่ามีนัยส าคัญหรือไม่ ถ้ามี
นัยส าคัญจะถือว่ามูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ภายหลังจากท่ีมีการใช้
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้บ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็น    
2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตวัแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) 

2. การวิเคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์
โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงจะแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยต์ามระยะเวลา (ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555) 

2) การวิเคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยต์ามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 (ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2553) และช่วง
หลังจากท่ีมีการปรับใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 
2555) 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 

สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปรต่างๆ        
ได้แก่  ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) ค่ ามัธยฐาน  (Median) ค่าสู งสุด (Maximum) ค่ าต ่ าสุด (Minimum) และ       
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงแสดงดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปร จากขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ.2551-2555 

  P BV EPS 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 12.4527 10.5200 0.9967 

ค่ามธัยฐาน (Median) 4.6566 3.1970 0.3100 

ค่าสูงสุด (Maximum) 439.6360 461.0460  36.2900  

ค่าต ่าสุด (Minimum) 0.0036  0.0000 0.0000  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 24.3337 22.0772  2.2836 

หมายเหตุ  ขอ้มูลประกอบดว้ย 1,583 ขอ้มูล 
โดยท่ี P : ราคาหลกัทรัพย ์(หน่วย: บาท) 
 BV : มูลค่าตามบญัชี (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 EPS : ก าไรสุทธิ (หน่วย: บาทต่อหุน้) 

จากตารางท่ี 4.1 จะแสดงให้เห็นว่าราคาหลกัทรัพย ์(P) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 12.4527 บาท โดยท่ีมี
ค่าสูงสุดเท่ากับ 439.6360 บาท ค่าต ่าสุดเท่ากับ 0.0036 บาท และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
24.3337 บาท ซ่ึงหมายความวา่ราคาหลกัทรัพยมี์การเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ียเท่ากบั 24.3337 บาท 

มูลค่าตามบญัชี (BV) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 10.5200 บาทต่อหุ้น โดยท่ีมีค่าสูงสุดเท่ากับ 461.0460 
บาทต่อหุ้น ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 บาทต่อหุ้น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 22.0772 บาทต่อหุ้น    
ซ่ึงหมายความวา่มูลค่าตามบญัชีมีการเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ียเท่ากบั 22.0772 บาทต่อหุน้ 

ก าไรสุทธิ (EPS) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.9967 บาทต่อหุน้ โดยท่ีมีค่าสูงสุดเท่ากบั 36.2900 บาทต่อหุ้น 
ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 บาทต่อหุน้ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.2836 บาทต่อหุ้น ซ่ึงหมายความวา่
ก าไรสุทธิมีการเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.2836 บาทต่อหุน้ 

หากวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเฉล่ียมากกว่าค่ามัธยฐาน       
ซ่ึงค่ามธัยฐาน คือ ค่าของขอ้มูลท่ีมีต าแหน่งอยูต่รงกลางของชุดขอ้มูล เม่ือน าชุดขอ้มูลนั้นเรียงล าดบั
จากค่าน้อยไปหามาก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) แสดงให้เห็นว่าการแจกแจงของขอ้มูลมีลกัษณะ   
เบข้วา ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขของ
ความคลาดเคล่ือนท่ีมีการแจกแจงแบบปกตินั้นมีความจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงซ้อนท่ีมีจ านวนตวัอย่างขนาดเล็ก (น้อยกว่า 100 ตวัอย่าง) แต่หากจ านวนตวัอย่างมีขนาดใหญ่ 
(มากกวา่ 100 ตวัอยา่ง) สามารถผอ่นปรนเง่ือนไขขอ้น้ีได ้(Gujarati, 2004) 
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ตารางที ่4.2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อน
และหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 

  ก่อน (ปี พ.ศ. 2551-2553) หลงั (ปี พ.ศ. 2554-2555) 

  P BV EPS P BV EPS 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 10.4823  10.0787  0.9193  15.5132 11.2054  1.1170  

ค่ามธัยฐาน (Median) 4.0013  3.1330  0.3000 6.5740  3.3650  0.3300  

ค่าสูงสุด (Maximum) 226.3096  185.5730  22.4500  439.6360  461.0460  36.2900  

ค่าต ่าสุด (Minimum) 0.0036  0.0010 0.0000  0.0111  0.0000 0.0000  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 17.6600  17.8413  1.7667 31.8309 27.3899  2.9075  

หมายเหตุ   
ขอ้มูลประกอบดว้ย  

1. ก่อน (ปี พ.ศ. 2551-2553) จ านวน 963 ขอ้มูล 
2. หลงั (ปี พ.ศ. 2554-2555) จ านวน 620 ขอ้มูล 

โดยท่ี P : ราคาหลกัทรัพย ์(หน่วย: บาท) 
 BV : มูลค่าตามบญัชี (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 EPS : ก าไรสุทธิ (หน่วย: บาทต่อหุน้) 

จากตารางท่ี 4.2 เม่ือมองโดยภาพรวมแล้ว จะเห็นว่าค่าของการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ   
แต่ละตวัแปรมีค่าเพิ่มข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 (ช่วงปี 
พ.ศ. 2554-2555) โดยแยกเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ียของราคาหลกัทรัพย ์(P) เพิ่มข้ึนจาก 10.4823 เป็น 15.5132 ค่าเฉล่ียของมูลค่าตามบญัชี 
(BV) เพิ่มข้ึนจาก 10.0787 เป็น 11.2054 และค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิ (EPS) เพิ่มข้ึนจาก 0.9193 เป็น 
1.1170 

ค่ามธัยฐานของราคาหลกัทรัพย ์(P) เพิ่มข้ึนจาก 4.0013 เป็น 6.5740 ค่ามธัยฐานของมูลค่าตาม
บญัชี (BV) เพิ่มข้ึนจาก 3.1330 เป็น 3.3650 และค่ามธัยฐานของก าไรสุทธิ (EPS) เพิ่มข้ึนจาก 0.3000 
เป็น 0.3300 
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ค่าสูงสุดของราคาหลกัทรัพย ์(P) เพิ่มข้ึนจาก 226.3096 เป็น 439.6360 ค่าสูงสุดของมูลค่าตาม
บัญชี (BV) เพิ่มข้ึนจาก 185.5730 เป็น 461.0460 และค่าสูงสุดของก าไรสุทธิ (EPS) เพิ่มข้ึนจาก 
22.4500 เป็น 36.2900 

ค่าต ่าสุดของราคาหลักทรัพย ์(P) เพิ่มข้ึนจาก 0.0036 เป็น 0.0111 แต่ค่าต ่าสุดของมูลค่าตาม
บญัชี (BV) ลดลงจาก 0.0010 เป็น 0 และค่าต ่าสุดของก าไรสุทธิ (EPS) ยงัคงเท่ากนั คือ 0 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของราคาหลักทรัพย์ (P) เพิ่มข้ึนจาก 17.6600 เป็น 31.8309 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของมูลค่าตามบญัชี (BV) เพิ่มข้ึนจาก 17.8413 เป็น 27.3899 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของก าไรสุทธิ (EPS) เพิ่มข้ึนจาก 1.7667 เป็น 2.9075 

ตารางที ่4.3 แสดงผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร1 จากขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ.2551-2555 
 Pearson Correlation 

P BV EPS 

Sp
ea

rm
an

  C
or

re
lat

ion
 P 1.0000 0.8586 0.9216 

  
(0.0000) (0.0000) 

BV 0.8568 1.0000 0.7701 

 
(0.0000) 

 
(0.0000) 

EPS 0.7268 0.6763 1.0000 

 
(0.0000) (0.0000) 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลประกอบดว้ย 1,583 ขอ้มูล  

1สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) แสดงไวด้า้นบนขวาของตาราง และสหสัมพนัธ์
แบบสเปียร์แมน (Spearman Correlation) แสดงไวด้า้นล่างขวาของตาราง โดยค่าระดบันยัส าคญัแสดงในวงเลบ็ดา้นล่าง
ของค่าสหสัมพนัธ์ 

โดยท่ี P : ราคาหลกัทรัพย ์(หน่วย: บาท) 
   BV : มูลค่าตามบญัชี (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
   EPS : ก าไรสุทธิ (หน่วย: บาทต่อหุน้) 

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ซ่ึงจะแสดงถึงทิศทาง
และระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทุกตัว             
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม เม่ือวิเคราะห์จากค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันจะเห็น
ว่ามูลค่าตามบัญชีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ โดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากับ 
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0.8586 ก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.9216 และมูลค่าตามบญัชีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัก าไรสุทธิ โดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.7701 ซ่ึงหมายความวา่ หากมูลค่าตามบญัชีหรือก าไรสุทธิมีค่าเพิ่มสูงข้ึนก็จะท าใหร้าคาหลกัทรัพยมี์
ค่าสูงข้ึนเช่นกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ อาจแสดงให้เห็นว่า      
ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่เป็นอิสระต่อกนั หรือเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)   
ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กนัสูงอาจเน่ืองมาจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิจะถูกโอน
เขา้ก าไรสะสมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี แต่หากวิเคราะห์จากค่า VIF (Variance Inflation 
Factor) ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้วดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระเช่นกนั จะเห็นไดว้่ามีค่าไม่เกิน 10 ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้หากค่า VIF มากกวา่ 10 จะถือว่าอยู่ในระดบัท่ีท าให้เกิด Multicollinearity จึงสามารถ
สรุปไดว้า่ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอิสระต่อกนั โดยสามารถดูรายละเอียดการวเิคราะห์
ค่า VIF ไดใ้นตารางภาคผนวกท่ี 4 

4.2 การวเิคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ โดยใช้
การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

4.2.1 การวิเคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพย์ตามระยะเวลา (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555) 

การศึกษาความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคาหลกัทรัพยต์าม
ระยะเวลา มีตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

ตวัแบบหลกั  Pit  = β0 + β1 BVit + β2 EPSit + εit  ...................................(1) 
ตวัแบบมูลค่าตามบญัชี  Pit  = α0 + α1 BVit + εit  ....................................................(2) 
ตวัแบบก าไรสุทธิ  Pit  = δ0 + δ1 EPSit + εit  ....................................................(3) 

โดยท่ี 
Pit หมายถึง     ราคาหลกัทรัพยข์องกิจการ i ณ เวลา t 
BVit หมายถึง มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ของกิจการ i ณ เวลา t 
EPSit หมายถึง ก าไรสุทธิต่อหุน้ของกิจการ i ณ เวลา t 

ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4 แสดงการวเิคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยต์ามระยะเวลา (ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555) 

ส่วนที ่1: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determination: Adjusted R2) 

ปี จ านวน BV&EPS BV EPS 

   ข้อมูล β1 β2 R2
(1) α1 R2

(2) δ1 R2
(3) 

2551 318 0.2841  0.8829  0.8408  0.8004  0.5762  8.1736  0.8031  
    (4.4676)*  (7.3357)*    (8.2836)*    (13.8113)*    

2552 324 0.4050  5.9987  0.8254  0.6979  0.6445  9.2007  0.6920  
    (5.6499)*  (6.0102)*    (6.9473)*    (16.1092)*    

2553 321 0.4577  5.6713  0.8975  0.9134  0.7523  8.8826  0.8151  
    (8.4262)*  (11.8504)*    (9.2517)*    (19.2290)*    

2554 313 0.3583  7.2390  0.9068  1.2687  0.7634  9.3277  0.8908  
    (4.6237)*  (14.3710)*    (6.7990)*    (27.5794)*    

2555 307 0.3540  7.9539  0.9565  0.9613  0.8194  11.2238  0.9237  
    (10.1962)*  (18.9274)*    (10.2104)*    (26.1886)*    

ส่วนที ่2: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจส่วนเพิม่ (Incremental R2) 

ปี จ านวนข้อมูล BV&EPS BV EPS 
      R2

Total R2
BV R2

EPS 
2551 318 0.5384  0.0377  0.2647  
2552 324 0.5111  0.1334  0.1809  
2553 321 0.6699  0.0824  0.1452  
2554 313 0.7474  0.0160  0.1434  
2555 307 0.7867  0.0327  0.1371  

หมายเหตุ ค่าท่ีแสดงในตารางไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวธีิการ Heteroskedasticity-Corrected Standard Errors แลว้ 
โดยท่ี BV : มูลค่าตามบญัชี (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 EPS : ก าไรสุทธิ (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 R2

(1) : ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จากตวัแบบหลกั หรือสมการท่ี 1 
 R2

(2) : ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จากตวัแบบมูลค่าตามบญัชี หรือสมการท่ี 2 
 R2

(3) : ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จากตวัแบบก าไรสุทธิ หรือสมการท่ี 3 
 R2

Total : ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพ่ิม (Incremental R2) ของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ 
ค านวณจาก R2

(1) – (R2
BV + R2

EPS) 
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 ตารางที ่4.4 แสดงการวเิคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยต์ามระยะเวลา (ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555) (ต่อ) 

R2
BV : ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพ่ิม (Incremental R2) ของมูลค่าตามบัญชี ค านวณจาก 

R2
(1) – R2

(3) 
 R2

EPS : ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจส่วนเพ่ิม (Incremental R2) ของก าไรสุทธิ ค านวณจาก         
R2

(1) – R2
(2) 

 * : สญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ค่าท่ีทดสอบ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยค่าท่ีแสดง
บรรทดัแรกของแต่ละเซลล ์คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย และค่าท่ีแสดงในบรรทดัท่ีสอง
ท่ีอยูใ่นวงเลบ็ คือ ค่า t-Statistic 

 

ภาพที ่4.1 แสดงแนวโนม้ของความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยใ์นปี 2551 - 2555 

จากตารางท่ี 4.4 ส่วนท่ี 1 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จะเห็นไดว้า่
โดยรวมแลว้มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนตามระยะเวลา 
โดยเพิ่มข้ึนจาก 84.08% ในปี 2551 เป็น 95.65% ในปี 2555 และเม่ือแยกวิเคราะห์ระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีและก าไรสุทธิ ก็จะเห็นว่าทั้ งมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิมีแนวโน้มในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนตามระยะเวลาเช่นกัน โดยท่ีมูลค่าตามบญัชีสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไ์ด้
เพิ่มข้ึนจาก 57.62% ในปี 2551 เป็น 81.94% ในปี 2555 และก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย์
ไดเ้พิ่มข้ึนจาก 80.31% ในปี 2551 เป็น 92.37%  ในปี 2555 โดยจะสังเกตไดจ้ากภาพท่ี 4.1 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่ามูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิมีแนวโน้มของความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์
เพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.4 ส่วนท่ี 2 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพิ่ม (Incremental R2)
จะเห็นไดว้า่ก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดม้ากกวา่มูลค่าตามบญัชีตลอดช่วงระยะเวลา
ท่ีศึกษา (ปี พ.ศ. 2551 – 2555) อาจแสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสนใจกบัก าไรสุทธิในงบก าไร
ขาดทุนมากกวา่มูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2.2 การวิเคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพย์เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบัญชี  

4.2.2.1 วิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน
การบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2553) และช่วงหลงัจากท่ีมีการปรับ
ใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 (ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2555) 

4.2.2.2 วเิคราะห์โดยใชต้วัแบบทดสอบการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี ดงัน้ี 

ตวัแบบทดสอบการเปล่ียน 
แปลงมาตรฐานการบญัชี  Pit  = γ0 + γ1 BVit + γ2 EPSit + γ3 DTASit + εit  ................(4) 

โดยท่ี Pit หมายถึง     ราคาหลกัทรัพยข์องกิจการ i ณ เวลา t 
BVit หมายถึง มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ของกิจการ i ณ เวลา t 
EPSit หมายถึง ก าไรสุทธิต่อหุน้ของกิจการ i ณ เวลา t 
DTASit หมายถึง ตวัแปรหุ่นท่ีอา้งถึงการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีของกิจการ i ณ เวลา t 

โดยก าหนดใหเ้ป็น 
- 1 : ปีท่ีมีการปรับใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 

2554 ไดแ้ก่ ปี 2554-2555 
- 0 : ปีก่อนท่ีจะมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้

ในปี 2554 ไดแ้ก่ ปี 2551-2553 
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ตารางที ่4.5 แสดงการวเิคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยเ์ม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

ส่วนที ่1: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination: Adjusted R2) 

ปี จ านวน BV&EPS BV EPS 

   ข้อมูล β1 β2 R2
(1) α1 R2

(2) δ1 R2
(3) 

2551 - 2553 963 0.4100  5.9119  0.8569 0.8113  0.6715 8.7502  0.7660 
    (9.9513)*  (13.3771)*    (11.3407)*    (26.7036)*    

2554 - 2555 620 0.3851  7.4067  0.9361 1.0319  0.7880 10.3909  0.9007 
    (14.0183)*  (21.8846)*    (10.3836)*    (18.9867)*    

รวม 1583 0.4033  6.8182  0.9038 0.9464  0.7371 9.8206  0.8493 
 (2551 - 2555)   (15.5978)*  (22.5028)*    (14.4533)*    (23.6621)*    

ส่วนที ่2: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพิม่ (Incremental R2) 

ปี จ านวนข้อมูล BV&EPS BV EPS 
      R2

Total R2
BV R2

EPS 
2551 - 2553 963 0.5805 0.0909 0.1855 
2554 - 2555 620 0.7526 0.0354 0.1481 

รวม  
(2551 - 2555) 1583 0.6827 0.0545 0.1667 

หมายเหตุ ค่าท่ีแสดงในตารางไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวธีิการ Heteroskedasticity-Corrected Standard Errors แลว้ 
โดยท่ี BV : มูลค่าตามบญัชี (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 EPS : ก าไรสุทธิ (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 R2

(1) : ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จากตวัแบบหลกั หรือสมการท่ี 1 
 R2

(2) : ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จากตวัแบบมูลค่าตามบญัชี หรือสมการท่ี 2 
 R2

(3) : ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จากตวัแบบก าไรสุทธิ หรือสมการท่ี 3 
 R2

Total : ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพ่ิม (Incremental R2) ของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ 
ค านวณจาก R2

(1) – (R2
BV + R2

EPS) 
 R2

BV : ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพ่ิม (Incremental R2) ของมูลค่าตามบัญชี ค านวณจาก 
R2

(1) – R2
(3) 

 R2
EPS : ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจส่วนเพ่ิม (Incremental R2) ของก าไรสุทธิ ค านวณจาก         

R2
(1) – R2

(2) 

 * : สญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ค่าท่ีทดสอบ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยค่าท่ีแสดง
บรรทดัแรกของแต่ละเซลล ์คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย และค่าท่ีแสดงในบรรทดัท่ีสอง
ท่ีอยูใ่นวงเลบ็ คือ ค่า t-Statistic 
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จากตารางท่ี 4.5 ส่วนท่ี 1 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จะเห็นไดว้า่
โดยรวมแลว้มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนภายหลงัจากท่ีมี
การใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 โดยเพิ่มข้ึนจาก 85.69% เป็น 93.61% และเม่ือ
แยกวิเคราะห์ระหว่างมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ ก็จะเห็นว่าทั้ งมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ
สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้เพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยท่ีมูลค่าตามบัญชีสามารถอธิบายราคา
หลักทรัพยไ์ด้เพิ่มข้ึนจาก 67.15% เป็น 78.80% และก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไ์ด้
เพิ่มข้ึนจาก 76.60% เป็น 90.07% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้คือ มูลค่าตามบญัชีและก าไร
สุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบั
ใชใ้นปี 2554 

จากตารางท่ี 4.5 ส่วนท่ี 2 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจส่วนเพิ่ม (Incremental R2) 
จะเห็นได้ว่าก าไรสุทธิมีความสามารถส่วนเพิ่มในการอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด้มากกว่ามูลค่าตาม
บญัชีทั้งก่อนและหลังจากท่ีมีการใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 แสดงให้เห็นว่า    
นกัลงทุนยงัคงให้ความส าคญัต่อขอ้มูลเก่ียวกบัก าไรในงบก าไรขาดทุนมากกว่าขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่า
ตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงไปใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปี 2554 

ตารางที ่4.6 แสดงการวเิคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยต์ามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีตามตวัแบบทดสอบการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน 

การบญัชี 
ตัวแปร Coefficient (γ) Std. Error t-Statistic Prob.   

BV 0.4046  0.0256  15.8346  0.0000  

EPS 6.7790  0.2972  22.8111  0.0000  

DTAS 3.2349  0.3901  8.2917  0.0000  

Adjusted R-squared 0.9079 

Standard Error 7.3836 

F-statistic 5201.2190 

Prob. (F-statistic) 0.0000 
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ตารางที ่4.6 แสดงการวเิคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยต์ามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีตามตวัแบบทดสอบการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน 

การบญัชี (ต่อ) 

หมายเหตุ ค่าท่ีแสดงในตารางไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวธีิการ Heteroskedasticity-Corrected Standard Errors แลว้ 
โดยท่ี BV : มูลค่าตามบญัชี (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 EPS : ก าไรสุทธิ (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
 DTAS : ตวัแปรหุ่นท่ีอา้งถึงการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีของกิจการ 

จากตารางท่ี 4.6 เม่ือวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R2) จะเห็นไดว้า่มูลค่าตาม
บญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด้ 90.79% และหากพิจารณาว่ามูลค่าตามบญัชี
และก าไรสุทธิมีผลต่อราคาหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากท่ีมีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 
2554 หรือไม่นั้น จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ของตวัแปรหุ่น (DTAS) ซ่ึงถือว่ามี
นยัส าคญั (P<0.01) จึงสรุปไดว้า่การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีมีผลต่อความสามารถของมูลค่า
ตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์



 

34 
 

บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิ
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิเม่ือมีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผล
บงัคบัใชใ้นปี 2554 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลแต่ละ
ตวัแปรจากระบบฐานขอ้มูล Data Stream และเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 
2551 ถึง 2555 และเก็บข้อมูลเก่ียวกับราคาหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง 2556 
จ  านวนทั้งส้ิน 1,583 ขอ้มูล 

จากการรวบรวมข้อมูลทั้ งหมด ได้น ามาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) รวมทั้งวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีว่ามูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถ
อธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาการวิเคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยต์ามระยะเวลา พบวา่ มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ด้
เพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

ผลจากการศึกษาการวิเคราะห์ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยต์ามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 (ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2553) และ
ช่วงหลงัจากท่ีมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 (ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2554 –  
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2555) พบวา่ หลงัจากท่ีมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 แลว้ มูลค่าตามบญัชี
และก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted 
R2) เพิ่มข้ึนจาก 85.69% เป็น 93.61% โดยท่ีความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตาม
บญัชีเพิ่มข้ึนจาก 67.15% เป็น 78.80% ส่วนความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องก าไรสุทธิ
เพิ่มข้ึนจาก 76.60% เป็น 90.07% อีกทั้งก าไรสุทธิยงัสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดม้ากกวา่มูลค่า
ตามบญัชีทั้งก่อนและหลงัจากท่ีมีการปรับใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 ดงันั้น 
มูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้เพิ่มข้ึนภายหลังจากท่ีมีการใช้
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเร่ืองความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องมูลค่าตามบญัชีและก าไร
สุทธิของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ในส่วนของความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคาหลกัทรัพยต์าม
ระยะเวลา (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555) พบว่า มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา อาจเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาได้มีการ
สนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส และเพิ่มความ
น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน จึงท าให้มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน
ทางการเงินสามารถใชอ้ธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนตามระยะเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ในต่างประเทศ  ได้แก่  ผลการศึกษาของ Collins, Maydew and Weiss (1997) ผลการศึกษาของ 
Paglietti (2009) และผลการศึกษาของ Jing and Sang-Kyu (2011) แต่ต่างไปจากผลการศึกษาของ
ประเทศไทยในอดีตของปัญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ์ (2545) ท่ีได้ศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2527 – 
2542 ท่ีพบว่ามูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิมีแนวโน้มของความสามารถในการอธิบายราคา
หลักทรัพยล์ดลงตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา เน่ืองจากผลของสภาพเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการณ์ทาง
การเงินและภาวะตลาดทุนท่ีผนัผวน ท าให้การใช้ข้อมูลทางบัญชีทั้ งสองเพื่อการก าหนดราคา
หลกัทรัพยท์  าไดย้าก 

ในส่วนของความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิในการอธิบายราคาหลกัทรัพยต์าม
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี ผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้คือ มูลค่าตาม
บญัชีและก าไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการใช้มาตรฐานการ
บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 อาจเน่ืองมาจากการท่ีมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศให้มีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 นั้นได้รับการจดัท าข้ึนอย่าง
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) อย่างเต็มรูปแบบ สอดคลอ้ง
กบัแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการ คือ มุ่งเน้นความโปร่งใส โดยสนับสนุนให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
อย่างเพียงพอ ท าให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ อีกทั้งแสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน โดยผลการศึกษาในเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของต่างประเทศ 
ได้แก่ ผลการศึกษาของ Paglietti (2009) ผลการศึกษาของ Türel (2009) ผลการศึกษาของ Jing and 
Sang-Kyu (2011) และผลการศึกษาของ Karğin (2013) แต่ต่างไปจากผลการศึกษาของประเทศไทยใน
อดีตของปัญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ ์(2545) ท่ีพบวา่ความสามารถของมูลค่าตามบญัชีและก าไรทางบญัชี
ในการอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ม่เปล่ียนแปลงภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางการบญัชีและ
มาตรฐานการบญัชีในปี พ.ศ. 2542 เน่ืองจาก ผลจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน  
ท าให้การลงทุนซบเซา และช่วงระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาค่อนขา้งจ ากดั โดยผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ขอ้มูลรายไตรมาสของปี พ.ศ. 2541 ซ่ึงธุรกิจยงัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีแบบเดิมกบัขอ้มูลราย
ไตรมาสของปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงธุรกิจเร่ิมปฏิบติัตามแนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีใหม่   
จึงมีขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่อนขา้งน้อย รวมถึงผลจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชีจ านวน
มาก ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชี จึงท าให้ความสามารถของขอ้มูลทั้งสองไม่เปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง
แนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีในปี พ.ศ. 2542  

ในส่วนของความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์องก าไรสุทธิท่ีสามารถอธิบายได้
มากกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัจากท่ีมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 นั้น 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผลการศึกษาของ Paglietti (2009) ผลการศึกษาของ 
Türel (2009) และผลการศึกษาของ Jing and Sang-Kyu (2011) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทางการบญัชี
เก่ียวกบัก าไรสุทธินั้นมีอิทธิพลต่อนกัลงทุนมากกวา่มูลค่าตามบญัชี หรือสะทอ้นให้เห็นวา่นกัลงทุน
ให้ความสนใจเก่ียวกบังบก าไรขาดทุนมากกวา่งบแสดงฐานะการเงิน แต่ต่างไปจากผลการศึกษาของ
ประเทศไทยในอดีตของอญัชลี พิทกัษ์เสมากุล (2547) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยด์ว้ยองคป์ระกอบของมูลค่าตามบญัชีและองคป์ระกอบของก าไรทางบญัชีบนกระดาน
ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงพบว่ามูลค่าตามบัญชีสามารถอธิบายราคา
หลกัทรัพยไ์ดม้ากกวา่ก าไรทางบญัชีบนกระดานต่างประเทศ อนัอาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแนวคิด
ทางบญัชี โดยมุ่งเน้นท่ีจะแสดงมูลค่ายุติธรรมในงบดุลมากข้ึน ท าให้มูลค่าของกิจการใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริง หรืออาจเป็นไปได้ว่าในการวิเคราะห์ได้น าข้อมูลของปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นปีท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเงินท าให้งบการเงินมีรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ าอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น   
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ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ท าให้ก าไรทางบัญชีเกิดความไม่สม ่ าเสมอ และไม่สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้ท าให้น าก าไรไปก าหนดราคาหลกัทรัพยไ์ดย้ากข้ึน ผูล้งทุนจึงเปล่ียนไปใชมู้ลค่า
ตามบญัชีแทน 

5.3 ข้อค้นพบ 

จากผลการศึกษาท่ีพบว่ามูลค่าตามบัญชีและก าไรสุทธิมีความสามารถในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนตามระยะเวลา และมีความสามารถในการอธิบายเพิ่มข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการใช้
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2554 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลทางการบญัชีท่ีอยู่ในงบการเงิน
เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกิจการ การศึกษาในคร้ังน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชง้บการเงิน
สามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ีในการประเมินข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักทรัพย์ท่ีสนใจได้ รวมถึงผูท่ี้
ตอ้งการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย ์ก็จะไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทราบวา่มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิเป็น
ตวัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกิจการ 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์เช่น กระแส
เงินสด หรืออาจศึกษาในดา้นของผลตอบแทนของหลกัทรัพยว์า่มูลค่าตามบญัชีและก าไรสุทธิมีผลต่อ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หรือมีความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งไร 
ซ่ึงอาจท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป  

2. การศึกษาในคร้ังต่อไป อาจศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการ
ปรับปรุงในคร้ังถดัไป เพื่อศึกษาว่าการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์
ในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษานั้นหรือไม่ 

3. การศึกษาในคร้ังต่อไป อาจศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรืออาจเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยข์องแต่ละประเทศท่ีอยูใ่นเขตของภูมิภาคท่ีมีการรวมตวักนัทางการคา้หรือเศรษฐกิจ เช่น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
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การทดสอบเงือ่นไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน 
 
เง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงซอ้น มีดงัน้ี 
1. ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
2. ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศูนย ์นัน่คือ E(e) = 0 
3. ค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ีท่ีไม่ทราบค่า V(e) = 2

e  
4. ei และ ej เป็นอิสระต่อกนั ; i≠j นัน่คือ covariance (ei, ej) = 0 
5. ตวัแปรอิสระ xi และ xj ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 

ผลของการทดสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงซอ้น แสดงไดด้งัน้ี 

เงื่อนไขที ่1 ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

ทดสอบด้วยวิธีทางสถิติด้วยค่า Kolmogorov-Smirnov โดยจะถือว่าความคลาดเคล่ือนมีการ 
แจกแจงแบบปกติ เม่ือค่า Sig. มากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) 

ตารางภาคผนวกที ่1 แสดงผลการทดสอบการแจกแจงของค่าความคลาดเคล่ือน 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

P .304 1583 .000 .446 1583 .000 

หมายเหตุ a Lilliefors Significance Correction 

จากตารางภาคผนวกท่ี 1 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงให้เห็นว่าความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการ
วเิคราะห์ความถดถอยเชิงซอ้น สาเหตุอาจเน่ืองมาจากราคาหลกัทรัพยข์องตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบมีความ
แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก และหากแสดงในรูปแบบกราฟ Normal Probability Plot จะเป็นดงัน้ี 
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อยา่งไรก็ตาม เง่ือนไขของความคลาดเคล่ือนท่ีมีการแจกแจงแบบปกตินั้นมีความจ าเป็นส าหรับ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อนท่ีมีจ านวนตัวอย่างขนาดเล็ก (น้อยกว่า 100 ตวัอย่าง) แต่หาก
จ านวนตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ (มากกวา่ 100 ตวัอยา่ง) สามารถละเวน้เง่ือนไขขอ้น้ีได ้(Gujarati, 2004) 

เงื่อนไขที ่2 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศูนย ์นัน่คือ E(e) = 0 

ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน = E(e) = 
n

ei = 
n

o  = 0  

ดังนั้ น เง่ือนไขน้ีจึงเป็นจริงเสมอเม่ือใช้เทคนิคก าลังสองน้อยท่ีสุด (Least Square) ในการ
ประมาณค่า β0 และ β1  ซ่ึงจะท าให ้E(e) = 0 เสมอ 
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เงื่อนไขที ่3 ค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ีท่ีไม่ทราบค่า V(e) = 2

e  

ทดสอบดว้ยวิธีทางสถิติ White Heteroskedasticity Test โดยค่าท่ีใชท้ดสอบ คือ F-statistic และ 
Obs*R-squared โดยจะถือว่าค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ี (Homoscedasticity) เม่ือ 
Probability ของ F-statistic และ Probability ของ Obs*R-squared > 0.05 

ตารางภาคผนวกที ่2 แสดงผลการทดสอบค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน 
F-statistic 72.05938 Probability 0.0000 

Obs*R-squared 424.35280 Probability 0.0000 

จากตารางภาคผนวกท่ี 2 ผลการทดสอบ พบว่า Probability ของ F-statistic และ Probability 
ของ Obs*R-squared < 0.05 แสดงให้ เห็ น ว่าค่ าแปรปรวนของความคลาด เค ล่ื อน ไม่ คง ท่ี 
(Heteroscedasticity) ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน จึงไดแ้กปั้ญหา
ด้วยวิธีการ Heteroskedasticity - Corrected Standard Errors ผลการทดสอบหลังจากการแก้ไขแล้ว 
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิและค่าทางสถิติอ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง แต่ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standard Error) มีค่าเพิ่มข้ึน ท าให้ค่า t-Statistic มีค่าลดลง ส่งผลให้การทดสอบมีความน่าเช่ือถือ 
มากข้ึน 

เงื่อนไขที ่4 ei และ ej เป็นอิสระต่อกนั ; i≠j นัน่คือ covariance (ei, ej) = 0 

ทดสอบดว้ยวธีิทางสถิติ Breusch-Godfrey Test โดยค่าท่ีใชท้ดสอบ คือ F-statistic และ Obs*R-
squared โดยจะถือว่าค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกัน เม่ือ Probability ของ F-statistic และ 
Probability ของ Obs*R-squared > 0.05 

ตารางภาคผนวกที ่3 แสดงผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของค่าความคลาดเคล่ือน 
F-statistic 2.566784 Probability 0.0771 

Obs*R-squared 5.136378 Probability 0.0767 

ผลการทดสอบ พบวา่ Probability ของ F-statistic และ Probability ของ Obs*R-squared > 0.05 
แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั 
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เงื่อนไขที ่5 ตวัแปรอิสระ xi และ xj ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 

ทดสอบด้วยค่า VIF (Variance Inflation Factor) โดยท่ีค่า VIF เป็นค่าท่ีใช้วดัความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ ถา้ VIF มีค่ามาก แสดงว่าตวัแปรอิสระนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระตวั
อ่ืนมาก ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้หากค่า VIF มากกว่า 10 จะถือว่าอยู่ในระดบัท่ีท าให้เกิดภาวะร่วมเส้นตรง
พหุ (Multicollinearity) 

ตารางภาคผนวกที ่4 แสดงผลการทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรอิสระ 
ตัวแปรอสิระ VIF 

          BV 2.458 

          EPS 2.460 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ พบวา่ ค่า VIF เท่ากบั 2.458 และ 2.460 ซ่ึงมี
ค่าไม่เกิน 10 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนั 
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