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ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธสี ว่ นได้เสียและวิธรี าคาทุน
The Ability of Accounting Information to Explain Stock
Returns : A Comparison Study Between Equity and Cost Method

   
   อัญชลี  วิรุฬห์จรรยา1

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วยก�ำไรสุทธิและมูลค่า
ตามบัญชีของข้อมูลตามวิธสี ว่ นได้เสียและวิธรี าคาทุนกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์รวมทัง้ ท�ำการเปรียบเทียบ
ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีระหว่างวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์โดยศึกษาจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2550-2553
พบข้อมูลของบริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมทั้งมีข้อมูลการซื้อขาย ณ ช่วง
เวลาที่ท�ำการศึกษาทั้งสิ้น 72 บริษัท
วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระคือข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียและตามวิธีราคาทุนกับตัวแปรตามคืออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์และใช้วิธี Vuong test เปรียบเทียบความสามารถของข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียและตามวิธี
ราคาทุนในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลทางบัญชีที่ท�ำการศึกษาประกอบด้วยก�ำไรสุทธิและมูลค่าตามบัญชีทั้งจากวิธีส่วน
ได้เสียและจากวิธีราคาทุนต่างมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์พบว่า ข้อมูลทางบัญชีตามวิธีราคาทุนมีความสามารถ
ในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้มากกว่าข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
ค�ำส�ำคัญ: วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน ผลตอบแทนของหลักทรัพย์
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Abstract
This research is to study the association between stock returns and accounting information
prepared by using equity and cost methods.  This research employs the dataset of Thai ffi ifi rms listed on
the Stock Exchange of Thailand during 2007-2010 consisting of 72 ffi ifi rms.  This research employs multiple regressions to examine the association between stock returns and accounting information and
applies Vuong test to compare the ability of accounting information prepared by equity and cost methods to explain stock returns.  Findings report the relationship between stock returns and accounting
information including earnings and book values, prepared by both equity and cost methods.  In addition,
this research ffi ifi nds that the ability of accounting information prepared by cost method to explain stock
returns is higher relative to equity method.
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ทีม่ าและความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบนั การท�ำธุรกิจนอกจากจะท�ำธุรกรรม
ทางการค้าตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการแล้ว ยังมี
การขยายการลงทุนโดยการเข้าไปซื้อหุ้นในกิจการอื่น
โดยระดับการถือหุน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะท�ำให้การจัดประเภท
หุ้นที่ถือครองเป็นสินทรัพย์แตกต่างกัน เช่น หากกิจการ
ถือครองหุน้ ในบริษทั อีกบริษทั หนึง่ ในระดับทีม่ อี ำ� นาจใน
การควบคุมเหนือบริษัทนั้น กิจการต้องจัดประเภทหุ้นที่
ถือครองเป็นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ทีถ่ กู ลงทุน
จะถูกเรียกว่า บริษทั ย่อย มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่าการควบคุมไว้
ดังนี้ “การควบคุม หมายถึง อ�ำนาจในการก�ำหนด
นโยบายทางการเงิ น และการด� ำ เนิ น งานของกิ จ การ
เพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจการนัน้ ”
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้บริษทั ทีเ่ ข้าไปลงทุนซือ้ หุน้ นัน้ ซึง่
เรียกว่าบริษัทใหญ่ ต้องจัดท�ำงบการเงินขึ้นมาอีก 1 ชุด
แยกต่างหากจากงบการเงินของบริษัทใหญ่เอง เรียกว่า

งบการเงินรวม โดยท�ำเสมือนหนึ่งว่าบริษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยเป็นหน่วยงานเดียวกัน ส่วนงบการเงินของ
บริษัทใหญ่เองเรียกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ
แต่หากกิจการถือครองหุน้ ในบริษทั อืน่ ในระดับ
ที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ กิจการต้องจัดประเภทหุ้น
ที่ถือครองเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่ถูก
ลงทุนจะถูกเรียกว่าบริษทั ร่วม มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม ให้
ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า อิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญดังนี้
“อิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ หมายถึง อ�ำนาจในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการด�ำเนินงานของกิจการทีถ่ กู ลงทุน แต่ไม่ถงึ ระดับ
ที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว” ใน
กิจการที่มีการถือครองเงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้น เคยมี
ประเด็นปัญหาว่า กิจการจะต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมด้วยวิธีใด เนื่องจากการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
นั้นมี 2 วิธี คือ วิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน   
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออก
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 6/2550 เรื่องค�ำตอบ
แนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศหน้า 22 ซึง่
สรุปได้ว่า กิจการทีม่ เี งินลงทุนในบริษัทร่วมและไม่มเี งิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย ต้องจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน 2
ชุด คือ
1. งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย ซึง่ มีการบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ร่วมด้วยวิธสี ว่ นได้
เสีย (Equity Method)
2. งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีการบันทึก
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ด้วยวิธรี าคาทุน (Cost Method)
ดังนั้น จึงเห็นว่ากิจการที่มีเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม แต่ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยต้องจัดท�ำและน�ำ
เสนองบการเงินถึง 2 ชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุดต่างให้ข้อมูลใน
บางประเด็นที่แตกต่างกัน เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะน�ำประเด็นนี้มาศึกษาว่าข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วน
ได้ เ สี ย หรื อ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ต ามวิ ธีร าคาทุ น ที่ มี ค วาม
สามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศึกษาเปรียบ
เทียบความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีทั้งสองชุด เพื่อท�ำให้
ทราบว่าข้อมูลทางบัญชีตามวิธสี ว่ นได้เสียหรือข้อมูลทาง
บัญชีตามวิธีราคาทุนเป็นข้อมูลชุดที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุน รวมทัง้ เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแล เช่น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะได้ใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลงบการเงินตาม
วิธีส่วนได้เสียและตามวิธีราคาทุน ซึ่งจากผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั้งสองชุดต่างมีความส�ำคัญต่อนัก
ลงทุนสอดคล้องกับทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีฯก�ำหนดให้บริษทั
ทีม่ เี งินลงทุนในบริษทั ร่วมแต่ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อย
ต้องน�ำเสนองบการเงินถึง 2 ชุด อย่างไรก็ดจี ากผลการ

วิจยั ทีพ่ บว่าข้อมูลทางบัญชีตามวิธรี าคาทุนเป็นข้อมูลทีม่ ี
ความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์ได้สูงกว่าข้อมูลตามวิธีส่วนได้เสีย จึงน่าจะเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลตามวิธรี าคาทุนแก่นกั ลงทุนให้เด่น
ชัดเทียบเท่าวิธีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วนได้
เสียมีความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางบัญชีตามวิธีราคาทุน
มีความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ระหว่าง
ข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียและตามวิธีราคาทุน

เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

จากผลงานวิจัยหลายฉบับพบว่า นักวิจัยได้
พยายามศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชีคอื ก�ำไร
สุทธิและมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นกับราคา
และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยน�ำปัจจัยต่างๆ
ที่ผู้วิจัยแต่ละท่านสนใจเป็นประเด็นในการศึกษาตาม
กลุ่มตัวอย่างและระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่น  ผลงาน
วิจัยในต่างประเทศ Easton and Harris (1991, pp.
33-35) ท�ำการศึกษาอัตราส่วนของก�ำไรทางบัญชีต่อ
ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ต ้ น งวดในการใช้ อ ธิ บ ายอั ต ราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์พบว่า ก�ำไรทางบัญชีสามารถ
อธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้   Salamon and  
Stober (1994, p. 297) ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างก�ำไรทางบัญชีกบั ราคาหลักทรัพย์ โดยศึกษาเป็น

2“ในกรณีบริษัทที่มีเพียงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่านั้น ต้องจัดท�ำงบการเงินอะไรบ้าง และด้วยวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Cost และ / หรือ Equity method
แนวทางปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” ก�ำหนดให้กิจการต้องบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัย
ส�ำคัญโดยใช้วิธีส่วนได้เสียไม่ว่าผู้ลงทุนนั้นจะมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมีการจัดท�ำงบการเงินรวมด้วยหรือไม่ ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนน�ำเสนองบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งจัดท�ำตามข้อก�ำหนดของร่างมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ดังนั้น กิจการที่มีแต่บริษัทร่วม ไม่มี
บริษทั ย่อย ต้องน�ำเสนองบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย อย่างไรก็ดี กิจการทีม่ แี ต่เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ต้องน�ำเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มเติมอีกงบหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับกิจการ
ที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งต้องน�ำเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการด้วย”
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รายไตรมาสพบว่า การประกาศก�ำไรสุทธิในไตรมาส
ที่ 4 มี ผ ลกระทบกั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ น ้ อ ยกว่ า การ
ประกาศก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1-3 Collins, Maydew,  
and Weiss (1997, p. 39) ท�ำการศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ของก�ำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีร่วมกันในการใช้
อธิบายราคาหลักทรัพย์พบว่า ข้อมูลทางบัญชีทั้งสองยัง
คงมีความสามารถในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ใน
ช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ท�ำการศึกษา Devalle, Onali,
and Magarini (2010, p. 85) ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์
ของข้อมูลทางบัญชีในช่วงระยะเวลาที่สหภาพยุโรปเริ่ม
น�ำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ มาใช้พบว่า ก�ำไร
ทางบัญชีมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่
มูลค่าตามบัญชีกลับมีความสัมพันธ์ลดลง Graham and
Lefanowicz (1996, p. 587) ท�ำการศึกษาปฏิกิริยาของ
ตลาดทีม่ ตี อ่ การประกาศจ่ายเงินปันผลและการประกาศ
ผลก�ำไรเปรียบเทียบระหว่างบริษัทที่บันทึกบัญชีเงิน
ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มจากผลก� ำ ไรและจากการจ่ า ย
เงินปันผล พบว่าบริษัทที่มีการบันทึกบัญชีจากผลก�ำไร
ตลาดจะมีปฏิกิริยาเฉพาะวันที่ประกาศผลก�ำไรเท่านั้น
แต่ บ ริ ษั ท ที่ บั น ทึ ก บั ญ ชี จ ากเงิ น ปั น ผล ตลาดจะมี
ปฏิกริ ยิ าทัง้ วันทีป่ ระกาศจ่ายเงินปันผลและวันทีป่ ระกาศ
ผลก� ำ ไร ส่ ว นงานวิ จั ย ในประเทศไท Narktabtee
(2010, p. 126) ได้ใช้ตัวแบบของ Ohlson ศึกษากิจการ
ในฮ่องกง สิงคโปร์และไทยพบว่ามูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และก�ำไรมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าตลาด
ของหุ ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ในขณะที่ ใ นมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซียนั้น ก�ำไรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ตลาดของหุ ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ส่ ว นหลั ก ฐานจาก
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ นั้ น ไม่ ส ามารถสรุ ป ผลได้ ชั ด เจน ปั ญ ญา
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (2545, หน้า 175-176) ศึกษาความ
สามารถของก�ำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการใช้
อธิบายราคาหลักทรัพย์ตามระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงตาม
การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละตามกลุ ่ ม
อุตสาหกรรม พบว่าความสามารถของก�ำไรทางบัญชี
และมูลค่าตามบัญชีรว่ มกันใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์ได้
ลดลงตามระยะเวลาไม่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชี และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออก

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 6/2550 เรื่องค�ำตอบ
แนวทางปฏิบตั กิ ารบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วม ให้กจิ การทีม่ เี งินลงทุนในบริษทั ร่วมแต่ไม่มเี งินลงทุน
ในบริษทั ย่อย น�ำเสนองบการเงิน 2 ชุด คือ งบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ซึง่ มีการบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมวิธสี ว่ นได้เสีย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการซึง่ มีการบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ร่วมวิธรี าคาทุน
การบันทึกบัญชีทงั้ สองวิธมี คี วามแตกต่างกันดังที่ อัญชลี
วิรฬุ ห์จรรยา (2554, หน้า 91-92) กล่าวถึงในบทความเรือ่ ง
งบการเงินของบริษทั ในเครือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปัจจุบนั สรุปประเด็นได้ดงั นี้ ณ วันทีซ่ อื้ หุน้ บริษทั ทีเ่ ข้าไป
ลงทุนจะบันทึกบัญชีทงั้ 2 วิธี โดยปรับเพิม่ เงินลงทุนเป็น
สินทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่เมื่อบริษัทที่ถูกลงทุนมีผลการ
ด�ำเนินงานปรากฏก�ำไรสุทธิวธิ สี ว่ นได้เสียจะบันทึกโดยปรับ
เพิม่ สินทรัพย์และบันทึกเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนตาม
สัดส่วนทีถ่ อื หุน้ ขณะทีว่ ธิ รี าคาทุนจะไม่มกี ารบันทึกบัญชี
แต่อย่างใด นอกจากนีเ้ มือ่ บริษทั ทีถ่ กู ลงทุนประกาศจ่าย
เงินปันผล วิธสี ว่ นได้เสียจะบันทึกโดยปรับลดสินทรัพย์ คือ
บัญชีเงินลงทุนลดลง ขณะทีว่ ธิ รี าคาทุนจะบันทึกเป็นราย
ได้ในงบก�ำไรขาดทุนตามสัดส่วนทีถ่ อื หุน้ ทุน
จากความแตกต่างของการบันทึกบัญชี2 วิธี สรุป
ได้วา่ วิธสี ว่ นได้เสียจะบันทึกส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษทั ร่วม
เป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุน ขณะทีว่ ธิ รี าคาทุนจะบันทึก
เงินปันผลรับเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุน ซึง่ จ�ำนวนเงิน
ทัง้ 2 วิธนี นั้ แตกต่างกัน ย่อมจะส่งผลท�ำให้การน�ำเสนอ
งบก�ำไรขาดทุนมีจำ� นวนเงินทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย ดังนัน้
รายได้ทแี่ ตกต่างกันในงบก�ำไรขาดทุน ย่อมจะส่งผลท�ำให้
จ�ำนวนเงินในงบก�ำไรสะสมในปีตอ่ ๆ มา แตกต่างกัน และ
ท�ำให้มลู ค่าตามบัญชีของส่วนของผูถ้ อื หุน้ แตกต่างกันไป
ด้วย
การบันทึกบัญชีวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน
ต่างก็มจี ดุ เด่นและจุดด้อยในตัวเองดังที่ บังอร เกียรติสขุ
(2551) กล่าวว่า “วิธรี าคาทุนและวิธสี ว่ นได้เสียต่างมีจดุ
เด่นจุดด้อยให้ตอ้ งพิจารณาดังนี้ วิธรี าคาทุนมุง่ เน้นแสดง
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของผูล้ งทุนเป็นหลัก
โดยรั บ รู ้ ก� ำ ไรขาดทุ น จากการลงทุ น ในรู ป รายได้ จ าก
เงินปันผลทีไ่ ด้รบั จริง จึงมีจดุ เด่นทีส่ ะท้อนประสิทธิภาพ
การลงทุนอย่างชัดเจนจากการแยกบันทึกบัญชีเงินลงทุน
และบัญชีรายได้จากเงินปันผล แต่จดุ ด้อยอย่างมากของ
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วิธนี ี้ คือ น�ำไปสูก่ ารตกแต่งงบการเงินของบริษทั ใหญ่โดย
การสร้างก�ำไรเทียมจากรายการระหว่างกัน เช่น การขาย
สินทรัพย์ให้บริษทั ย่อยในราคาสูงและรับรูก้ ำ� ไรไปแล้วในงบ
ก�ำไรขาดทุนของตนเอง ในขณะทีบ่ ริษทั ย่อยยังไม่ได้ขาย
สินทรัพย์นนั้ สูภ่ ายนอกกลุม่ กิจการ ส�ำหรับวิธสี ว่ นได้เสีย
ซึ่งเป็นวิธีจัดท�ำงบการเงินตามเกณฑ์รวมบรรทัดเดียว
(One-line Consolidation) มุง่ แสดงความสามารถทีแ่ ท้
จริงจากการลงทุน จากความสามารถในการควบคุมและมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการทีล่ งทุนจึงมีจดุ เด่นทีส่ ามารถ
ป้องกันการตกแต่งงบการเงิน เพราะต้องปรับปรุงและตัด
บัญชีทเี่ ป็นรายการระหว่างกันเมือ่ จัดท�ำงบการเงินรวม แต่
มีจุดด้อยที่ไม่สะท้อนรายได้จากการลงทุน เนื่องจาก
ปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนเข้าบัญชีเงินลงทุนทุก
ครั้งที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จึงมิได้แสดงประสิทธิภาพ
ที่แท้จริงของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในบัญชี
รายได้จากเงินปันผล”
นอกจากนีก้ ำ� ไรทีแ่ ตกต่างกันท�ำให้เกิดประเด็น
ทีว่ า่ กิจการจะมีมาตรการในการจ่ายเงินปันผลโดยอิงจาก
ก�ำไรสุทธิของข้อมูลชุดใด จากค�ำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ใ นการจ่ า ย
เงินปันผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ.
2535 ระบุวา่ “การจ่ายเงินปันผลของบริษทั จะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั จ�ำกัดและบริษทั มหาชน จ�ำกัด
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก�ำไรซึง่ เกิดจาก
ผลการประกอบการในรอบปีบัญชีตามหลักฐานจากงบ
การเงินเฉพาะบริษัท (กิจการ) ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี แต่
ทั้งนี้ในขณะที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
บริษทั จะต้องไม่มผี ลประกอบการทีข่ าดทุนอยูใ่ นขณะนัน้
ด้วย” ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการหมายถึงงบการเงินที่
จัดท�ำตามวิธีราคาทุนดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจะต้องอิง
ก�ำไรสุทธิจากข้อมูลทางบัญชีตามวิธีราคาทุน ท�ำให้คาด
การณ์ว่านักลงทุนเลือกข้อมูลตามวิธีราคาทุนเพื่อการ
ตัดสินใจมากกว่าข้อมูลตามวิธีส่วนได้เสีย
จากการทบทวนเอกสารข้างต้น
น�ำไปสู่ค�ำถามของการวิจัยที่ว่าก�ำไรสุทธิและ

มูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากข้อมูลทางบัญชี
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย หรือตามวิธรี าคาทุนทีส่ ามารถอธิบาย
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และวิธีใดที่นักลงทุน
น�ำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจโดยพิจารณาจากความ
สามารถของข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ใ นการอธิ บ ายอั ต ราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์

สมมติฐานการวิจยั

1. ก�ำไรสุทธิและมูลค่าตามบัญชีของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจากข้อมูลตามวิธีส่วนได้เสียมีความสามารถใน
การอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
2. ก�ำไรสุทธิและมูลค่าตามบัญชีของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ จากข้อมูลตามวิธรี าคาทุนมีความสามารถในการ
อธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
3. ความสามารถในการอธิ บ ายอั ต ราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์ของข้อมูลตามวิธีราคาทุน มี
มากกว่าจากข้อมูลตามวิธีส่วนได้เสีย

ระเบียบวิธวี จิ ยั

1.  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.
2550-2553 ที่มีข้อมูลการซื้อขาย ณ ช่วงเวลาที่ท�ำการ
ศึกษา สาเหตุทใี่ ช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ปี 2550 เนือ่ งจากสภาวิชา
ชี พ บั ญ ชี ฯ ได้ อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉ บั บ ที่
6/2550 เรื่องค�ำตอบแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้กิจการที่มีเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมแต่ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยต้องจัด
ท�ำงบการเงิน 2 ชุด คือ งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม
วิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็นจุดเริม่
ต้นของประเด็นปัญหาในการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ SETSMART เพื่อท�ำการสืบค้นหาบริษัทที่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม แต่ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2553 พบข้อมูลดังต่อไปนี้
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ตาราง 1

ขอมูลบริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทรวม แตไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยตั้งแต พ.ศ. 2550-2553
ขอมูลบริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทรวม แตไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยตั้งแต พ.ศ. 2550-2553
ป พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
ป พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
จํานวนกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
จํานวนกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและนําสงงบการเงิน
526
532
541
543
แหงประเทศไทยและนําสงงบการเงิน
526
532
541
543
จํานวนกิจการที่มีเงินลงทุนในบริษัทรวมแต
จํานวนกิจการที่มีเงินลงทุนในบริษัทรวมแต
ไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอย
17
20
23
18
ไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอย
17
20
23
18

	
  

	
  

จ�ำนวนบริษัทในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ท�ำการ
ศึกษามีจ�ำนวนทั้งสิ้น 78 บริษัท แต่มีบางส่วนที่ไม่มี
ข้อมูลการซือ้ ขาย ณ ช่วงเวลาทีท่ ำ� การศึกษา ท�ำให้เหลือ
บริษัทที่ท�ำการศึกษาได้เพียง 72 บริษัท จะพบได้ว่า
จ�ำนวนบริษัทที่ศึกษาในแต่ละปีมีจ�ำนวนที่เปลี่ยนแปลง
ไป สาเหตุทบี่ างบริษทั สามารถน�ำมาศึกษาได้ทงั้ 4 ปี แต่
บางบริษทั ไม่สามารถศึกษาได้ในบางปี เนือ่ งจากสัดส่วน
การถือครองหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
ท�ำให้กิจการอาจไม่ต้องจัดท�ำงบการเงิน 2 ชุด ตาม
ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 6/2550 หากในปี
นัน้ การถือครองหุน้ ลดลงจนจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ไม่จดั เป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม หรือกิจการอาจต้องเปลี่ยนไปท�ำงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแทน หากการ
ถือครองหุ้นในปีนั้นเพิ่มขึ้น จนต้องจัดประเภทหุ้นที่ถือ
ครองเป็นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ไม่ใช้
ข้อมูลรายไตรมาสเพื่อเพิ่มขนาดของข้อมูล เนื่องจากผู้
วิจัยต้องใช้ข้อมูลการประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีมา
ใช้ในการค�ำนวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
2.  วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้แบบจ�ำลองทางสถิติ
ดังนี้ (Ohlson, 1995 และ Kothari and Zimmerman,
1995)
ε
Rit = 0 + 1  EPSit + 2 BVit +   it
โดยที่
Rit = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t

ค�ำนวณจาก[(ราคาหลักทรัพย์ปลายงวด – ราคาหลัก
ทรัพย์ต้นงวด)+ เงินปันผลประจ�ำงวด]/ราคาหลักทรัพย์
ต้นงวด
EPSit = ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นจากข้อมูลตามวิธีส่วนได้เสีย
หรือวิธีราคาทุนของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t
BVit = มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ จากข้อมูลตามวิธสี ว่ นได้เ
สียหรือวิธีราคาทุนของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t
ε   it = ค่าความคลาดเคลื่อน
โดยวิธีก�ำหนดราคาหลักทรัพย์จะใช้ราคาเฉลี่ยของหลัก
ทรัพย์เดือนที่3 นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
เนื่ อ งจากคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศที่ กจ. 40/2540 เรือ่ ง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ที่
ออกหลักทรัพย์ ก�ำหนดให้งบการเงินประจ�ำงวดบัญชีทผี่ ู้
สอบบัญชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้วให้ส่งต่อ
ส�ำนักงานภายในสามเดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชีและเงินปันผลใช้จ�ำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่
กิจการประกาศจ่ายส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั้
สมการข้างต้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับ
ตัวแปรอิสระของแต่ละสมมติฐาน และใช้ Heteroskedasticity-Robust Standard  Error เพือ่ ควบคุมปัญหา
ด้านความไม่คงทีข่ องค่าความแปรปรวนของค่าความคลาด
เคลือ่ น (Heteroskedasticity)
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นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ใช้วธิ ี Vuong test (Dechow, ผลการวิจย
ั
1994) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบว่าข้อมูลทางบัญชีวิธีใด
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษทั ใน
ที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีเงินลงทุนในบริษัท
มากกว่ากัน
ร่วม แต่ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2550-2553 (ข้อมูลตาราง 2)
ตาราง 2
สถิติเชิงพรรณนา
Variable
Mean

Median

Std. Deviation

Minimum

Maximum

N

R

0.338

0.092

0.823

-0.78

3.89

72

EPS (E)

5.870

1.610

8.276

-1.12

42.47

72

EPS (C)

5.235

1.475

7.435

-0.22

42.45

72

BV (E)

50.644

20.848

60.772

0.05

269.70

72

BV (C)

47.084

21.395

57.128

0.05

269.39

72

	
  

R  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ EPS(E) คือ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย EPS (C) คือ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
ตามวิธีราคาทุน BV(E) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย BV(C) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีราคาทุน

ตาราง 2 เป็นข้อมูลพื้นฐานของบริษัททั้ง 72 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกับ BV(C)โดยดูจากค่าสูงสุด
บริษัท พบว่า EPS(E)ใกล้เคียงกับ EPS(C)และ BV(E) ต�่ำสุด และข้อมูล
มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากโดยดูจากค่าSDซึ่งมีค่า
ตาราง 3
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันและสเปียร์แมนของตัวแปร

R

EPS(E)

EPS(C)

BV(E)

BV(C)

1

0.206

0.228

0.171

0.174

EPS(E)

0.341*

1

0.984*

0.863*

0.865*

EPS(C)

0.380*

0.972*

1

0.872*

0.879*

BV(E)

0.098

0.791*

0.760*

1

0.995*

BV(C)

0.099

0.759*

0.761*

0.988*

1

R

	
  
*  ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 (2 ทาง) R  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ EPS(E) คือ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย EPS (C) คือ
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นตามวิธีราคาทุน BV(E) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย BV(C) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีราคาทุน
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จากตาราง 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
และสเปียร์แมนของตัวแปรพบว่า ตัวแปรตามมีความ
สัมพันธ์ระหว่างกันเองค่อนข้างสูงเช่นค่าสหสัมพันธ์
เ พี ย ร ์ สั น ข อ ง ตั ว แ ป ร E P S ( C ) กั บ B V ( C )
เท่ากับ0.761และ EPS(E)กับ BV(E)เท่ากับ0.791 ขณะ
ที่ ค ่ า สหสั ม พั น ธ์ ส เปี ย ร์ แ มนของตั ว แปรดั ง กล่ า ว
เท่ากับ0.879และ0.863ตามล�ำดับ   ถึงแม้ผู้วิจัยจะแยก

ตัวแปรตามจากข้อมูลทางบัญชีวิธีส่วนได้เสียและวิธี
ราคาทุนออกเป็น 2 สมการ และท�ำการทดสอบหาค่าสห
สัมพันธ์ซำ�้ แล้วก็ตาม ก็ยงั คงมีความสัมพันธ์ระหว่างก�ำไร
สุทธิและมูลค่าตามบัญชีจากข้อมูลทางบัญชีของแต่ละ
วิธีอยู่ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดปัญหา Multicolinearity ผู้วิจัย
จึงตรวจสอบ Multicolinearity เพิม่ เติมโดยการพิจารณา
ค่า Variance inflation factor (VIF) ปรากฏดังนี้

ตาราง 4
ค่า VIF ของตัวแปรจากข้อมูลวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน

	
  

Collinearity

Statistics

Tolerance

VIF

EPS(E)

0.374

2.673

BV (E)

0.374

2.673

EPS(C)

0.421

2.375

BV (C)

0.421

2.375

ตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์(R) EPS(E) คือ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย EPS (C) คือ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นตาม
วิธีราคาทุน BV(E) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย BV(C) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีราคาทุน

จากตาราง 4  จะพบว่าค่า VIF ตามวิธีส่วนได้
เสียปรากฏ 2.673 และตามวิธรี าคาทุนปรากฏ 2.375 ซึง่
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์

Rit

	
  

= β0 + β 1 EPSit + β2 BVit + ε it
Variable
Coef
Variable C
oef t
cons
0.242
cons
0.242
EPS(E)
0.070
EPS(E)
0.070
BV(E)
-0.006
BV(E)
- 0.006
R2 2 19.52%
R
19.52%
N
72
N
72
Variable
Coef
Variable C
oef t
cons
0.225
cons
0.225
EPS(C)
0.080
EPS(C)
0.080
BV(C)
-0.006
BV(C) - 0.006
R2 2 23.05%
R
23.05%
N
72
N
72

t-value
-value
2.12**
2.12**
3.28***
3.28***
-2.58**
-2.58**

t-value
-value
2.05**
2.05**
3.93***
3.93***
-2.90***
- 2.90***

R  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ EPS(E) คือ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย EPS (C) คือ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
ตามวิธีราคาทุน BV(E) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย BV(C) คือ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามวิธีราคาทุน N คือจ�ำนวน
ข้อมูลและใช้ Heteroskedasticity Robust Standard  Error
***   P < 0.01  ** P < 0.05     *P < 0.10

จากตาราง 5 ส่วนแรกเป็นการทดสอบความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ต ามวิ ธีส ่ ว นได้ เ สี ย
ประกอบด้วยก�ำไรสุทธิและมูลค่าตามบัญชีของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์พบว่า ก�ำไร
สุทธิมคี วามสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.01 และมูลค่าตามบัญชีของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ส่วนค่าสัมประสิทธิการ
ตัดสินใจ (R2) มีคา่ เท่ากับ 19.52% หมายความว่า ก�ำไร

สุทธิและมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นจากข้อมูล
ตามวิธีส่วนได้เสียมีความสามารถร่วมกันในการอธิบาย
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ 19.52% ซึง่ เป็นการ
ตอบสมมติฐานที่ 1 และในส่วนถัดมาเป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีตามวิธีราคาทุน
ประกอบด้วยก�ำไรสุทธิและมูลค่าตามบัญชีของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์พบว่า ก�ำไร
สุทธิและราคาตามบัญชีของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่างมีความ
สั ม พั น ธ ์ กั บ อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง ห ลั ก ท รั พ ย ์
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ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การตัดสิน วิธรี าคาทุนมีความสามารถร่วมกันในการอธิบายอัตราผล
ใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 23.05% หมายความว่า ก�ำไรสุทธิ ตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ 23.05% ซึ่งเป็นการตอบ
และมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นจากข้อมูลตาม สมติฐานที่ 2
ตาราง 6
าVuongZ-statistic
Z-statistic
คาคVuong
ํามาเปรียบเที
ยบเทียบยบ
ขอขมูอมูลทีลที่น่นํามาเปรี

ีราคาทุนน(R(R2)2)
วิธวิีรธาคาทุ

วนไดเสีเสีย(R
ย(R2)2)
วิธวิีสธีสวนได

23.05
23.05

19.52
19.52

	
   	
  

จากตาราง 6 พบว่าค่าสัมประสิทธิการตัดสิน
ใจของความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ตามวิธรี าคาทุน (23.05%) สูงกว่าตามวิธสี ว่ น
ได้ เ สี ย (19.52%) เมื่ อ น� ำ มาเปรี ย บเที ย บโดยใช้ วิ ธี
Vuong test เพือ่ พิจารณาว่าข้อมูลทางบัญชีตามวิธรี าคา
ทุนสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้
มากกว่าข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติหรือไม่ จากการทดสอบได้ค่า z-statistic เท่ากับ– 1.728 และ p-value เท่ากับ 0.0839
หมายความว่า ข้อมูลทางบัญชีตามวิธีราคาทุนมีความ
สามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ได้มากกว่าข้อมูลทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียที่ระดับนัย
ส�ำคัญ 0.10

การวิเคราะห์เพิม่ เติม

เนือ่ งจากข้อมูลทีใ่ ช้ทดสอบเป็นข้อมูลของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีม่ เี งิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมและไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยตัง้ แต่
ช่วงเวลา พ.ศ. 2550-2553 ดังนัน้ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา
จึงมีความแตกต่างทัง้ ในด้านบริษทั ทีม่ หี ลากหลายบริษทั
และความแตกต่างของช่วงเวลาถึง 4 ปี ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการ
ทดสอบเพิม่ เติม โดยเพิม่ ตัวแปรหุน่ เป็นตัวแปรควบคุม 2
ตัวแปร คือ ตัวแปรควบคุมบริษทั (N) และ ตัวแปรควบคุม
ช่วงเวลา (D) ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ตัวแปร N1 ถึง N20 (จาก
จ�ำนวนบริษทั ทัง้ หมด 21 บริษทั จ�ำนวน 2 บริษทั ถูกตัด
ทิง้ เนือ่ งจากไม่มขี อ้ มูลการซือ้ ขาย ณ ช่วงเวลาทีท่ ำ� การ
ศึกษา) และเพิม่ ตัวแปร D1 ถึง D3 (จากช่วงเวลา 4 ปี)

VuongZ-statistic
Z-statistic
Vuong

p-value
p-value

-1.728
-1.728

0.0839
0.0839

เข้าไปในสมการทัง้ สมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 2 พบ
ว่าผลการวิจยั ยังคงสรุปผลได้เช่นเดิมไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

สรุปผลการวิจย
ั

จากสมมติฐานที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบก�ำไรสุทธิ
และมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากข้อมูลตามวิธี
ส่วนได้เสียว่ามีความสามารถในการอธิบายอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์หรือไม่ ผลการวิจยั พบว่าก�ำไรสุทธิ
และมูลค่าตามบัญชีของส่วนผูถ้ อื หุน้ จากข้อมูลตามวิธสี ว่ น
ได้เสียมีความสามารถร่วมกันในการอธิบายอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ 19.52%
จากสมมติฐานที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบก�ำไรสุทธิ
และมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากข้อมูลตามวิธี
ราคาทุ น ว่ า มี ค วามสามารถในการอธิ บ ายอั ต ราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์หรือไม่ ผลการวิจยั พบว่าก�ำไรสุทธิ
และมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากข้อมูลตามวิธี
ราคาทุนมีความสามารถร่วมกันในการอธิบายอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ 23.05%
จากผลการวิจัยของสมมติฐานทั้ง 2 ข้างต้น
พบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ซึง่ อธิบายว่าข้อมูล
ทางบัญชีมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์ โดยที่ผลการวิจัยฉบับนี้พบว่าทั้งข้อมูลทางบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูลทางบัญชีตามวิธีราคาทุน
อันประกอบด้วยก�ำไรสุทธิและมูลค่าตามบัญชี ต่างก็มี
ความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์ ดังนั้น ประเด็นค�ำถามที่ส�ำคัญถัดมา คือ ข้อมูล
ทางบัญชีชุดใดมีความสามารถในการอธิบายอัตราผล
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ตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ดกี ว่ากัน จึงน�ำมาสูส่ มมติฐาน
ที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลทางบัญชีตามวิธี
ราคาทุนมีความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ได้มากกว่าวิธสี ว่ นได้เสียอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ที่ระดับ 0.10 ซึ่งสอดคล้องกับค�ำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเรือ่ งแนวทางปฏิบตั ทิ างบัญชีในการจ่ายเงินปันผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 ที่
ระบุว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องจ่ายจากเงิน
ก�ำไร ซึง่ เกิดจากผลประกอบการในรอบปีบญ
ั ชีตามหลัก

เอกสารอ้างอิง

ฐานจากงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งหมายถึง ข้อมูลก�ำไร
สุทธิตามวิธรี าคาทุน ซึง่ เป็นไปได้วา่ นักลงทุนใช้ประโยชน์
จากข้อมูลก�ำไรตามวิธีราคาทุนมากกว่าวิธีส่วนได้เสีย
จึงท�ำให้ข้อมูลตามวิธีราคาทุนมีความสามารถในการ
อธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้มากกว่าวิธี
ส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในอนาคตควรจะ
ศึ ก ษาผลกระทบของเงิ น ปั น ผลว่ า มี ผ ลต่ อ การใช้
ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจของนัก
ลงทุนในประเทศไทยหรือไม่
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