บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ องผลกระทบของช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษ ทั ที่ เสนอขายหลักทรั พ ย์ค รั้ ง แรกต่ อ
สาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างในครั้งนี้ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผูว้ ิจยั
ได้น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าท าการประมวลผลและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยสรุ ปผลและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล
ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้โดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะทัว่ ไปของข้ อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ที่จดทะเบียนและเสนอขายหลักทรัพย์ครั้ง
แรกต่อสาธารณชนในปี 2550-2556 จานวนทั้งสิ้ น 119 บริ ษทั ระยะเวลา 7 ปี รวมเป็ น จานวน 740
ข้อมูล โดยในการศึ กษาครั้ งนี้ ไม่ครอบคลุ มถึ งกลุ่มธุ รกิ จการเงิ น จานวน 15 บริ ษทั เนื่ องจากมี
ข้อบังคับในการจัดทางบการเงินและเปิ ดเผยข้อมูลที่แตกต่างจากกลุ่มบริ ษทั อื่น และบริ ษทั ที่มีการ
รายงานก าไรสุ ท ธิ ที่ ติ ด ลบในปี ที่ ท าการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อสาธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 4 บริ ษทั เนื่องจากการรายงานผลขาดทุนในปี ที่เข้าทาการเสนอ
ขายหลักทรัพย์น้ นั ไม่ดึงความสนใจจากนักลงทุน ส่ งผลทาให้มูลค่าของหลักทรัพย์ในบริ ษทั นั้น
เป็ นศูนย์ (Chi Wen Jevons Lee, 2005) ดังนั้นคงเหลือบริ ษทั ที่นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น
100 บริ ษทั รวมเป็ นจานวน 538 ข้อมูล โดยสรุ ปจานวนข้อมูลบริ ษทั ในกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 สรุ ป จ านวนบริ ษั ทในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแยกตามปี ที่เสนอขายหลักทรั พ ย์ ค รั้ งแรกต่ อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556
ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
รวม

จานวนหลักทรัพย์ IPO
10
11
15
11
11
16
26
100

ร้ อยละ
10.00%
11.00%
15.00%
11.00%
11.00%
16.00%
26.00%
100.00%

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ที่นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด จะเป็ น
บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 26 รองลงมาบริ ษทั ที่
เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 16 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
ครั้ ง แรกต่อสาธารณชนปี 2552 คิดเป็ นร้ อยละ 15 บริ ษทั ที่เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ครั้ งแรกต่ อ
สาธารณชนปี 2551 ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 11 และบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้ง
แรกต่อสาธารณชนน้อยที่สุด ปี 2550 คิดเป็ นร้อยละ 10
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ตารางที่ 7 สรุ ปจานวนบริษัทโดยแยกรายละเอียดข้ อมูลตามช่ วงระยะเวลาหลัง – หลังสาหรั บกลุ่ม
ตัวอย่ างแยกตามปี ที่เสนอขายหลักทรั พย์ ครั้ งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศ
ไทย ในช่ วงปี 2550-2556
ปี

จานวนหลักทรัพย์
ก่อนเข้ า IPO

จานวนลักทรัพย์ ปีที่
IPO

จานวนหลักทรัพย์
หลังIPO

รวม

ร้ อยละ

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
รวม

22
26
34
20
21
30
52
205

10
11
15
11
11
16
26
100

30
33
45
32
35
32
26
233

62
70
94
63
67
78
104
538

11.52
13.01
17.47
11.71
12.45
14.50
19.33
100.00

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า จานวนบริ ษทั โดยแยกรายละเอียดข้อมูลตามช่วงระยะเวลา
หลัง-หลังสาหรับกลุ่มตัวอย่างแยกตามปี ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสารธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ที่นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด จะเป็ น
บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในปี 2556 จานวนข้อมูลรวม 104 คิดเป็ นร้อย
ละ 19.33 รองลงมาบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนปี 2552 จานวนข้อมูลรวม
94 คิดเป็ นร้อยละ 17.47 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนปี 2555 จานวนข้อมูล
รวม 78 คิดเป็ นร้อยละ 14.50 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนปี 2551 จานวน
ข้อมูลรวม 70 คิดเป็ นร้อยละ 13.01 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนปี 2554
จานวนข้อมูลรวม 67 คิดเป็ นร้อยละ 12.45 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนปี
2553 จานวนข้อมูลรวม 63 คิดเป็ นร้อยละ 11.71 และบริ ษทั ที่ เสนอขายหลักทรัพย์ครั้ งแรกต่อ
สาธารณชนปี 2550 จานวนข้อมูลรวม 62 คิดเป็ นร้อยละ 11.52
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ตารางที่ 8 สรุ ปจานวนข้ อมูลในกลุ่มตัวอย่ างที่มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ เริ่มจนถึงปี ที่
เข้ าเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ต่อสาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 4 ปี
5-10 ปี
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
รวม

88
9
3
100

88
9
3
100

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการดาเนิ นบริ ษทั ตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ของกลุ่มตัวอย่าง ในช่ วงปี 2550-2556 ที่นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด จะเป็ นกลุ่ม
บริ ษทั ที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิ จน้อยกว่า 4 ปี จานวน 88 บริ ษทั คิดเป็ นร้ อยละ 88 ลาดับ
รองลงมา เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่มีระยะเวลาในการดาเนินธุ รกิจ 5-10 ปี จานวน 9 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 9
และน้อยที่สุด เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิ จตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จานวน 3 บริ ษทั
คิดเป็ นร้อยละ 3
ตารางที่ 9 สรุ ปจานวนข้ อมูลในกลุ่มตัวอย่ างใช้ บริ การสอบบัญชี โดยสานักงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) แยกออกเป็ น ช่ วงระยะเวลาก่ อน-หลัง ที่บริษัทเสนอขายหลักทรั พย์ ครั้งแรกต่ อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556

ประเภท
ตรวจสอบโดยสานักงานบัญชีขนาดใหญ่
(BIG4) (จานวนข้อมูล)
ไม่ได้ตรวจสอบโดยสานักงานบัญชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) (จานวนข้อมูล)
รวม

จานวน
จานวน
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ ปีที่
ก่ อนเข้ า IPO
IPO

จานวน
หลักทรัพย์
หลังIPO

รวม

90

42

92

224

117

58

139

314

207

100

231

538
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จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บริ การสอบบัญชี โดยสานักงานตรวจสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ (BIG4) แยกออกเป็ นช่วงระยะเวลาหลัง-หลัง ที่บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ดังนี้
กลุ่ ม บริ ษ ทั ใช้บ ริ ก ารสอบบัญชี โดยส านัก งานตรวจสอบบัญชี ข นาดใหญ่ (BIG4) แยก
ออกเป็ นช่ ว งระยะเวลา ก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อ สาธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า จานวนงบการเงิ นที่ ใช้บริ การโดยสานักงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) จานวนงบการเงินเท่ากับ 90 งบการเงิน และตรวจโดยสานักงานบัญชี ที่ไม่ใช่
สานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่จานวนงบการเงินเท่ากับ 117 งบการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั ใช้บ ริ ก ารสอบบัญชี โดยส านัก งานตรวจสอบบัญชี ข นาดใหญ่ (BIG4) แยก
ออกเป็ นช่ ว งระยะเวลา หลั ง ที่ บ ริ ษ ัท เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อ สาธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า จานวนงบการเงิ นที่ ใช้บริ การโดยสานักงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) จานวนงบการเงินเท่ากับ 92 งบการเงิน และตรวจโดยสานักงานบัญชี ที่ไม่ใช่
สานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่จานวนงบการเงินเท่ากับ 139 งบการเงิน
และกลุ่มบริ ษทั ใช้บริ การสอบบัญชี โดยสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) ในปี
ที่บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้ งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า
จานวนงบการเงินที่ใช้บริ การโดยสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) จานวนงบการเงิน
เท่ากับ 42 งบการเงิ น และตรวจโดยสานักงานบัญชี ที่ไม่ใช่ สานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่
จานวนงบการเงินเท่ากับ 58 งบการเงิน
ตารางที่ 10 สรุ ปจานวนข้ อมูลในกลุ่มตัวอย่ าง ที่มีการบริ หารงานโดยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึน้ ไป
ของบริ ษั ทที่เสนอขายหลัก ทรั พย์ ค รั้ งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย
ในช่ วงปี 2550-2556
บริหารงานโดยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึน้ ไปของบริษัท
จานวน
ร้ อยละ
บริ หารงานโดยผูถ้ ือหุน้
69
69
ไม่ได้บริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ ้น
31
31
รวม
100
100
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่ 10% ขึ้น
ไป ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในช่วงปี 2550-2556 พบว่า มีการบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป จานวน 69 บริ ษทั และ
ไม่มีการบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป จานวน 31 บริ ษทั
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ตารางที่ 11 สรุ ปจานวนข้ อมู ลในกลุ่ มตัวอย่ าง ของบริ ษั ทที่เสนอขายหลักทรั พย์ ครั้ งแรกต่ อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556 โดยแยกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
ธุ รกิจการเงิน
บริ การ
ยานยนต์
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
รวม

จานวน
5
11
8
6
28
1
16
7
18
100

ร้ อยละ
5
11
8
6
28
1
16
7
18
100

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างพบว่าประเภทธุ รกิจของบริ ษทั ที่เสนอขาย
หลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556
จานวนมากที่สุดคือ ธุ รกิ จบริ การ จานวน 28 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 28 รองลงมาเป็ นธุ รกิจประเภท
อสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละก่ อ สร้ า ง จ านวน 18 บริ ษัท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18 ธุ ร กิ จ ประเภท สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม จานวน 16 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 16 ธุ รกิจประเภท ทรัพยากร จานวน 11 บริ ษทั คิด
เป็ นร้อยละ 11 ธุ รกิจประเภท เทคโนโลยี จานวน 8 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 8 ธุ รกิจประเภท สิ นค้า
อุปโภคบริ โภค จานวน 7 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 7 ธุ รกิจประเภท ธุ รกิจการเงิน จานวน 6 บริ ษทั คิด
เป็ นร้อยละ 6 ธุ รกิจประเภท เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จานวน 5 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 5 และ
ธุ รกิจประเภท ยานยนต์ จานวน 1 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 1
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ โดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา
การศึ ก ษาเรื่ องผลกระทบของช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษ ทั ที่ เสนอขายหลักทรั พ ย์ค รั้ ง แรกต่ อ
สาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรที่
ใช้ในการศึกษาและนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาเพื่ออธิ บายข้อมูลเบื้องต้นของต้น
แปร ด้วยค่าต่าสุ ด (Minimum) ค่าสู งสุ ด (Maximum) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สาหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1.

การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อมูลกาไรสุ ทธิ กระแส

เงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงาน รายได้รวม ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์
รวม ของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในช่วงปี 2550-2556 (ก่อนและหลัง) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก
ตารางที่ 12 การแจกแจงลัก ษณะข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง ของบริ ษั ทเสนอขาย
หลักทรัพย์ ครั้งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556 กลุ่ม
ข้ อมูลรวม (ก่อนและหลัง) เข้ าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก)
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าสู งสุ ด
ค่ าต่าสุ ด ค่ าเฉลีย่
ข้ อมูลตัวแปร (จานวน 538 ข้ อมูล)
มาตรฐาน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
กาไรสุ ทธิ
15,876.80 1,504.58 404.29
1,440.38
กระแสเงินสดสุ ทธิจากการดาเนินงาน
48,947.67 (2,450.20) 707.81
3,435.17
รายได้รวม
183,720
29,606
440.34
16,086.54
ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
112,459
3.23
4,820.80 15,143.81
สิ นทรัพย์รวม
143,363
1.07
2,585.87 13,554.09
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็ นว่า การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิ ติกลุ่มตัวอย่าง ของ
บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี
2550-2556 กลุ่มข้อมูลรวม (ก่อนและหลัง) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก โดยมี
ข้อมูลตัวแปรประเภทกาไรสุ ท ธิ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 404.29 ล้านบาท ต่ าสุ ดที่ 1,504.58 ล้านบาท
ค่าสู งสุ ดที่ 15,876.80 ล้านบาท ตัวแปรประเภทกระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
707.81 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ -2,450.20 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 48,947.67 ล้านบาท ตัวแปรประเภท
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รายได้รวม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 440.34 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 29,606 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 183,720 ล้านบาท
ตัวแปรประเภทราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4,820.80 ล้านบาท ต่าสุ ดที่
3.23 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 112,459 ล้านบาท ตัวแปรประเภทสิ นทรัพย์รวม มี ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2,585.87
ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 1.07 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 143,363 ล้านบาท
2.

การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อมูลกาไรสุ ทธิ กระแส

เงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงาน รายได้รวม ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์
รวม ของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในช่วงปี 2550-2556 (ก่อน) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก
ตารางที่ 13 การแจกแจงลัก ษณะข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง ของบริ ษั ทเสนอขาย
หลักทรัพย์ ครั้งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556 กลุ่ม
ข้ อมูลก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก)
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าสู งสุ ด
ค่ าต่าสุ ด ค่ าเฉลีย่
ข้ อมูลตัวแปร (จานวน 207 ข้ อมูล)
มาตรฐาน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
กาไรสุ ทธิ
10,609.19
316.93
173.33
1,142.57
กระแสเงินสดสุ ทธิจากการดาเนินงาน
14,110.34
609.63
877.84
2,105.96
รายได้รวม
17,116.60 1,201.80 29,606
20,803.65
ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
87,049.22 4,913.05
3.23
15,083.30
สิ นทรัพย์รวม
118,027
2,010.46
1.26
9,967.46
จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็ นว่า การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิ ติกลุ่มตัวอย่าง ของ
บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี
2550-2556 กลุ่มข้อมูลรวม (หลัง) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก โดยมีขอ้ มูลตัว
แปรประเภทก าไรสุ ท ธิ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 173.33 ล้านบาท ต่ าสุ ดที่ 316.93ล้า นบาท ค่ า สู ง สุ ด ที่
10,609.19ล้านบาท ตัวแปรประเภทกระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 877.84
ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 609.63 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 14,110.34 ล้านบาท ตัวแปรประเภทรายได้รวม มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 29,606 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 1,201.80 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 17,116.60 ล้านบาท ตัวแปร
ประเภทราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.23 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 4,913.05 ล้าน
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บาท ค่าสู งสุ ดที่ 87,049.22 ล้านบาท ตัวแปรประเภทสิ นทรัพย์รวม มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 1.26 ล้านบาท
ต่าสุ ดที่ 2,010.46 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 118,027 ล้านบาท
3.

การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อมูลกาไรสุ ทธิ กระแส

เงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงาน รายได้รวม ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์
รวม ของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในช่วงปี 2550-2556 (หลัง) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก
ตารางที่ 14 การแจกแจงลัก ษณะข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง ของบริ ษั ทเสนอขาย
หลักทรัพย์ ครั้งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556 กลุ่ม
ข้ อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก)
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าสู งสุ ด
ค่ าต่าสุ ด ค่ าเฉลีย่
ข้ อมูลตัวแปร (จานวน 231 ข้ อมูล)
มาตรฐาน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
กาไรสุ ทธิ
10,884.74 -1,504.58 409.64
1,302.26
กระแสเงินสดสุ ทธิจากการดาเนินงาน
27,247.18 -2,450.20 743.07
3,527.22
รายได้รวม
183,720 71,036.31 210.80
14,617.56
ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
112,459
6.55
5,140.34 16,073.17
สิ นทรัพย์รวม
143,363
1.09
3,145.11 16,358.53
จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็ นว่า การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง ของ
บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี
2550-2556 กลุ่มข้อมูลรวม (หลัง) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก โดยมีขอ้ มูลตัว
แปรประเภทกาไรสุ ทธิ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 409.64 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ –1,504.58 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่
10,884.74ล้านบาท ตัวแปรประเภทกระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 743.07
ล้านบาท ต่าสุ ดที่ -2,450.20 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 27,247.18 ล้านบาท ตัวแปรประเภทรายได้รวม
มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 210.80 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 71,036.31 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 183,720 ล้านบาท ตัวแปร
ประเภทราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5,140.34 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 6.55 ล้าน
บาท ค่าสู งสุ ดที่ 112,459 ล้านบาท ตัวแปรประเภทสิ นทรัพย์รวม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3,145.11 ล้านบาท
ต่าสุ ดที่ 1.09 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 143,363 ล้านบาท
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ภาพประกอบ 3 แสดงค่าสู งสุ ด (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่อน – หลัง ของกาไรสุ ทธิ
กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ จากการดาเนิ นงาน รายได้รวม ราคาทุ นของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
จากภาพประกอบ 3 พบว่า ค่าสู งสุ ด (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่อนเสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรก ในส่ วนของ กาไรสุ ทธิ กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน รายได้รวม ราคาทุนของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพ ย์รวมของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก มีค่าต่ากว่ า
ค่าสู งสุ ดของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
โดยค่าสู งสุ ด (ล้านบาท) ของกลุ่ มข้อมูลก่ อนเสนอขายหลักทรั พย์ครั้ งแรก ในส่ วนของ
กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 10,884.74 ล้านบาท กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเท่ากับ 27,247.18 ล้าน
บาท รายได้รวมเท่ากับ 183,720 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 112,459
ล้านบาท และสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 143,363 ล้านบาท
ส่ วนกลุ่ ม ของข้อมู ล หลัง เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ ง แรกในส่ วนของ ก าไรสุ ท ธิ เท่ า กับ
10,609.19 ล้านบาท กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเท่ากับ 14,110.34 ล้านบาท รายได้รวม
เท่ากับ 117,116.60 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 87,049.22 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 118,027 ล้านบาท
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ภาพประกอบ 4 แสดงค่าต่ าสุ ด (ล้านบาท) ของกลุ่ มข้อมูลก่อน – หลัง ของกาไรสุ ทธิ
กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ จากการดาเนิ นงาน รายได้รวม ราคาทุ นของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
จากภาพประกอบ 4 พบว่า ค่าต่ าสุ ด (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่ อนเสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรก ในส่ วนของ กาไรสุ ทธิ กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน ราคาทุนของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก มีค่าสู งกว่ า ค่าต่าสุ ดของ
ข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก ยกเว้น รายได้รวมที่กลุ่มข้อมูลก่อนเสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรก มีค่าต่ากว่า ค่าต่าสุ ดของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
โดยค่าต่ าสุ ด (ล้านบาท) ของกลุ่ มข้อมูลก่ อนเสนอขายหลักทรั พ ย์ครั้ งแรก ในส่ วนของ
กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 316.93 ล้านบาท กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเท่ากับ 609.63 ล้านบาท
รายได้รวมเท่ากับ 1,202 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 4,913.05 ล้านบาท
และสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 2,010.46 ล้านบาท
ส่ วนกลุ่ มของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรั พย์ครั้ งแรกในส่ วนของ กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 1,504.58 ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเท่ากับ -2,450.20 ล้านบาท รายได้รวม
เท่ากับ 71,036.31 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 4,913.05 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 2,010.46 ล้านบาท
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ภาพประกอบ 5 แสดงค่าเฉลี่ ย (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่ อน – หลัง ของกาไรสุ ทธิ
กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ จากการดาเนิ นงาน รายได้รวม ราคาทุ นของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
จากภาพประกอบ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ย (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ครั้ง
แรก ในส่ วนของ กาไรสุ ทธิ ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรก มี ค่ าต่า กว่ า ค่ า เฉลี่ ยของข้อมูล หลังเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรก
ยกเว้น กระแสเงินสดสุ ทธิจากการดาเนินงาน และรายได้รวมที่กลุ่มข้อมูลก่อนเสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรก มีค่าสู งกว่า ค่าเฉลี่ยของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
โดยค่า เฉลี่ ย (ล้า นบาท) ของกลุ่ ม ข้อมูล ก่ อนเสนอขายหลัก ทรั พย์ครั้ งแรก ในส่ วนของ
กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 173.33 ล้านบาท กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเท่ากับ 877.84 ล้านบาท
รายได้รวมเท่ากับ 29,606 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 3.23 ล้านบาท
และสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 1.26 ล้านบาท
ส่ วนกลุ่ มของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรั พย์ครั้ งแรกในส่ วนของ กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 409.64 ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเท่ากับ 743.07 ล้านบาท รายได้รวมเท่ากับ
210.80 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 5,140.34 ล้านบาท และสิ นทรัพย์รวม
เท่ากับ 3,145.11 ล้านบาท
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ภาพประกอบ 6 แสดงค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่อน – หลัง ของ
กาไรสุ ทธิ กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน รายได้รวม ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
จากภาพประกอบ 6 พบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่อนเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรก ในส่ วนของ กาไรสุ ทธิ กระแสเงินสดสุ ทธิจากการดาเนินงาน ราคาทุนของที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ์ และสิ นทรั พ ย์รวมของบริ ษ ัท เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรก มีค่ า ต่า กว่ า ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก ยกเว้น รายได้รวมที่กลุ่มข้อมูลก่อน
เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก มีค่าสู งกว่ า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรก
โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ล้านบาท) ของกลุ่มข้อมูลก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก ใน
ส่ ว นของ ก าไรสุ ท ธิ เท่ า กับ 1,142.57 ล้า นบาท กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ ากการด าเนิ น งานเท่ า กับ
2,105.96 ล้านบาท รายได้รวมเท่ากับ 20,803.65 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เท่ากับ 15,083.30 ล้านบาท และสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 9,967.46 ล้านบาท
ส่ วนกลุ่ มของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรั พย์ครั้ งแรกในส่ วนของ กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 1,302.26 ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเท่ากับ 3,527.22 ล้านบาท รายได้รวม
เท่ากับ 14,617.56 ล้านบาท ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 16,073.17 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 16,358.53 ล้านบาท
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4.

การแจกแจงลัก ษณะข้อมู ลทางสถิ ติกลุ่ มตัวอย่าง เกี่ ยวกับตัวแปรต้นแบบ Jone

Model และ Modified Jones Model โดยประกอบด้วยรายการคงค้างทั้งหมด (TA) รายการคงค้าง
ทั้งหมด / ราคาทุนของสิ นทรัพย์รวม (TA / At-1) รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หาร (NDA) และรายการคงค้างที่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (DA) ของบริ ษทั เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 (ก่ อน
และหลัง) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก
ตารางที่ 15 การแจกแจงลักษณะข้ อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่ าง ของบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ ครั้ง
แรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556 กลุ่มข้ อมูลรวม (ก่ อน
และหลัง) เข้ าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก)
ข้ อมูลตัวแปร (538 ข้ อมูล)

รายการคงค้างทั้งหมด (TA)
รายการคงค้างทั้งหมด / ราคาทุนของ
สิ นทรัพย์รวม (TA / At-1)
รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร (NDA)
รายการคงค้างที่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร (DA)-ก่อน
รายการคงค้างที่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร (DA)-หลัง

ค่ าเฉลีย่

ค่ าสู งสุ ด

-37,971,464,583

ค่ าเฉลีย่

13,233,805,739 -303,517,267.95

-1,144.05

6,781.08

19.96

-0.32

29,760.37

104.76

-451.58

57,121.30

204.951

-449.70

57,054.63

202.600

โดย 1) TA หมายถึ ง รายการคงค้างทั้งหมด (Total Accruals) ซึ่ งได้จากผลต่างของกาไร
สุ ทธิ กบั กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงานที่แสดงในงบกระแสเงินสด 2) TA / At-1 หมายถึง
นารายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ Jones (1991) ซึ่ งจะได้สมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุดของ
รายการคงค้างทั้งหมด เพื่อประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยเชิ งเส้น 3) NDA ได้คานวณมาจาก
การนาค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้จากรายการคงค้างตามตัวแบบ Jone (1991) นาเข้าสู่ ตวั แบบ Modified
Jones (1995) เพื่อคานวณรายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หารแต่ละบริ ษทั 4) DA
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หมายถึง รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารแต่ละบริ ษทั จากผลการคานวณข้อมูลตาม
แบบจาลอง Modified Jones Model
จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็ นว่า การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิ ติกลุ่มตัวอย่าง ของ
บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี
2550-2556 ประกอบด้วยรายการคงค้างทั้งหมด (TA) มีค่าเฉลี่ ยของข้อมูลเท่ากับ -303,517,267.95
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 13,233,805,739 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ -37,971,464,583
รายการคงค้างทั้งหมด / ราคาทุนของสิ นทรัพย์รวม (TA / At-1) มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ
19.96 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 6,781.08 และค่าต่ าสุ ดเท่ากับ -1,144.05 รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลย
พินิจของฝ่ ายบริ หาร (NDA) มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ -104.76 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 29,760.37 และค่า
ต่าสุ ดเท่ากับ -0.32 รายการคงค้างที่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (DA)-ก่อน มีค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลเท่ากับ 204.95 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 57,121.30 และค่าต่าสุ ดเท่ากับ -451.58 และรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (DA)-หลัง มีค่าเฉลี่ ยของข้อมูลเท่ากับ 202.60 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ
57,054.63 และค่าต่าสุ ดเท่ากับ –449.70
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ โดยใช้ สถิติเชิ งอนุมานเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
การศึ ก ษาเรื่ องผลกระทบของช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษ ทั ที่ เสนอขายหลักทรั พ ย์ค รั้ ง แรกต่ อ
สาธารณชน ที่ มีต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งเส้น
แบบพหุ (Multiple Linear Regression) ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows Version 16.0 โดยทาง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างตามตัวแบบ Jones Model และ Modified Jones
(1995) ซึ่ งหลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ ได้จากการเก็บมาทาการทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แบบ Jones Model และ Modified Jones (1995) และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่นกับการ
จัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง โดยทาการทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลรายการคงค้างทั้งหมด รายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่
ตัวแบบ Jones 1991 รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และ รายการคงค้างที่ข้ ึนกับ
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ตามแบบจาลอง Modified Jones Model มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
ตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบความสั มพันธ์ ของข้ อมูลรายการคงค้ างทั้งหมด รายการคงค้ าง
ทั้งหมดเข้ าสู่ ตัวแบบ Jones 1991 รายการคงค้ างที่ไม่ ขึน้ กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และ รายการ
คงค้ างที่ขึน้ กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ตามแบบจาลอง Modified Jones Model มีความสั มพันธ์
กันหรื อไม่ ณ ระดับความเชื่ อมั่น 95% (กลุ่มข้อมูลรวมก่ อนและหลังเข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
สาธารณชนครั้งแรก)
ทิศทาง
ตัวแปร
Beta
t-value
Sig.
ความสั มพันธ์
1 / Asset
0.013
2.348
0.019*
+
Revenue / Asset t-1
0.010
1.967
0.050*
+
PPE / Asset t-1
0.990
182.580
0.000*
+
หมายเหตุ : R2 = 0.985 , *ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดย 1) 1 / Asset t-1หมายถึง 1 หารด้วยสิ นทรัพย์รวม (Assets) ณ สิ้ นเวลา t-1 2) REV /
Asset t-1 หมายถึง รายได้ (Revenue) ณ เวลา t หักด้วย รายได้ ณ เวลา t-1 หารด้วย สิ นทรัพย์รวม
(Assets) ณ สิ้ นเวลา t-1 ,PPE / Asset t-1หมายถึง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant and
Equipment) หลังหักค่าเสื่ อมราคา ณ สิ้ นเวลา t หารด้วยสิ นทรัพย์รวม (Assets) ณ สิ้ นเวลา t-1
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จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลรายการคงค้างทั้งหมด รายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่
ตัวแบบ Jones 1991 รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และ รายการคงค้างที่ข้ ึนกับ
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ตามแบบจาลอง Modified Jones Model ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% (กลุ่ม
ข้อมูลรวมก่อนและหลังเข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก) มีค่า t-Value ของ 1-Asset
เท่ากับ 2.348 ค่า t-Value ของ Revenue / Assett-1 เท่ากับ 1.967 และค่า t-Value ของ PPE / Assett-1
เท่ากับ 182.580 ซึ่ งผลดังกล่าวมีระดับค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.019 , 0.050 และ 0.000 แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลรายการคงค้างทั้งหมด รายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ Jones 1991 รายการคงค้างที่ไม่
ขึ้ น กับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ ห าร และ รายการคงค้า งที่ ข้ ึ นกับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ ห าร ตาม
แบบจาลอง Modified Jones Model มีความสั มพันธ์ กัน ในทิศทางที่เป็ นบวก ณ ระดับความเชื่ อมัน่
ที่ 95%
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สมมติฐานที่ 2 ช่วงระยะเวลา ก่ อน-หลัง ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีผลต่อการจัดการกาไรของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้ง
แรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 17 แสดงผลของช่ วงระยะเวลา ก่ อน-หลัง ที่เสนอขายหลักทรัพย์ ครั้งแรกต่ อสาธารณชน
ครั้ งแรกในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย มีผลต่ อการจั ด การกาไรของบริ ษั ทที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่ อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รายการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างโดยดุลยพินิจฝ่ ายบริ หาร
ก่อน IPOs
หลัง IPOs
ช่วงระยะเวลา
ส่ วน
ส่ วนเบี่ยงเบน t-value Sig.
ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
202.60
2494.00
ก่อนและหลัง IPOs
204.94
2497.37
3.363 0.001*
หมายเหตุ : *ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 17 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายการจัดการกาไรผ่าน
รายการคงค้างโดยดุลยพินิจฝ่ ายบริ หารในช่วงระยะเวลาหลัง – หลังเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พบว่า รายการจัด การก าไรก่ อ นเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 204.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2497.37
และรายการจัดการกาไรหลังเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 202.60
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2494.00 และค่า P-Value เท่ากับ 0.001 ในระดับนัยสาคัญที่ 0.05 จึง
สรุ ปได้ว่า ช่ วงระยะเวลาหลัง-หลัง มีผลต่ อ การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของหลักทรัพย์ที่
เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 18 แสดงผลของการจั ด การก าไรผ่ า นรายการคงค้ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ระยะเวลาในการดาเนินกิจการตั้งแต่ เริ่มจนถึงปี ทีเ่ ข้ าเสนอขายหลักทรัพย์ การสอบบัญชี โดยสานัก
งานสอบบัญชี ในกลุ่มสานั กงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (Big4) การบริ หารงานโดยผู้ถือหุ้ น
กลุ่ ม บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น และประเภทอุ ต สาหกรรมของหลั ก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ที่ เ สนอขาย
หลักทรั พย์ ครั้ งแรกต่ อสาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (ช่ วงระยะเวลา
ก่อน เข้ าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย 3 ปี )
ตัวแปรตาม DA (รายการคงค้ างทีข่ นึ้ กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร)
ตัวแปรอิสระ
Std.
Pมีนยั สาคัญ ณ
Mean
Beta
Deviation
Value
ระดับ 0.05
.194
Constant
2.909
2.7855
.089
.013
มีความสัมพันธ์
experience
.49341
.009
.782
auditbig4
.46232
.028
.451
relateMgt
.21466
.011
.761
Indus1
.31961
.045
.255
Indus2
.28263
-.048
.219
Indus3
.24017
.008
.846
Indus4
.43607
-.019
.659
Indus5
.09604
.010
.760
Indus6
.38008
-.005
.908
Indus7
.25330
-.001
.987
Indus8
.38479
.000
.000
มีความสัมพันธ์
Indus9
204.94
2497.37
.664
.000
DA-Before IPO
หมายเหตุ : R2 = 0.484 , *ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยตัวแปร 1) Experience หมายถึง ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้า
เสนอขายหลักทรัพย์ 2) Auditbig4 หมายถึง สอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชี ในกลุ่มสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 3) RelateMgt หมายถึง การบริ หารงานกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ ้น
กิ จการตั้งแต่ 10% ขึ้ นไป และกลุ่ มประเภทอุ ตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น Indus1 หมายถึง ธุ รกิ จ
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เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Indus2 หมายถึง ทรัพยากร Indus3 หมายถึง เทคโนโลยี Indus4
หมายถึง ธุ รกิจการเงิน Indus5 หมายถึง บริ การ Indus6 หมายถึง ยานยนต์ Indus7 หมายถึง สิ นค้า
อุตสาหกรรม Indus8 หมายถึง สิ นค้าอุปโภคบริ โภค และIndus9 หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สมมติฐานที่ 3 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ ประเภทอุตสาหกรรมของ
หลักทรัพย์ ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ช่ วงระยะเวลา ก่ อน เข้าเสนอขายหลักทรั พย์ครั้ ง แรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ ประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่ อ สาธารณชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย 3 ปี โดยพบว่ า ลัก ษณะธุ ร กิ จ ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมี ความสัมพันธ์ กับ การสอบบัญชี โดยสานัก
งานสอบบัญชี ในกลุ่ ม สานัก งานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4)
ของบริ ษ ทั ที่ เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน
เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ การสอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชี ในกลุ่ มสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4)
ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ช่ วงระยะเวลา ก่อน เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 3 ปี พบว่าการสอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชี ในกลุ่ มสานักงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) ไม่ มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 5 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมี ความสัมพันธ์ กับ ระยะเวลาในการดาเนิ น
กิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึ งปี ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช่วงระยะเวลา ก่อน เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ ระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ การตั้ง แต่ เ ริ่ มจนถึ ง ปี ที่ เ ข้า เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อ
สาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ช่ ว งระยะเวลา ก่ อ น เข้า เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 3 ปี พบว่าระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขาย มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 6 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ ้น
กลุ่ ม บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ของบริ ษ ัท ที่ เ สนอขายหลัก ทรั พ ย์ต่ อ สาธารณชนครั้ งแรกในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลัก ทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ช่ วงระยะเวลา ก่ อน เข้าเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชนครั้ ง แรกในตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ช่ วงระยะเวลา ก่ อน เข้า เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 3 ปี พบว่าการบริ หารงาน
โดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 19 แสดงผลของการจัดการกาไรผ่ านรายการคงค้ างมีความสั มพันธ์ กับ ระยะเวลาใน
การดาเนินกิจการตั้งแต่ เริ่ มจนถึงปี ที่เข้ าเสนอขายหลักทรั พย์ การสอบบัญชี โดยสานักงานสอบ
บัญชี ในกลุ่มสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (Big4) การบริ หารงานโดยผู้ถือหุ้น กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน และประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรั พย์ ของบริ ษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ครั้งแรก
ต่ อสาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (ช่ วงระยะเวลา หลัง เข้ าเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย 3 ปี )
ตัวแปรตาม DA (รายการคงค้ างทีข่ นึ้ กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร)
ตัวแปรอิสระ
Std.
Pมีนยั สาคัญ ณ
Mean
Beta
Deviation
Value
ระดับ 0.05
.068
Constant
2.909
2.7855
.089
.012
มีความสัมพันธ์
experience
.009
.785
auditbig4
.027
.452
relateMgt
.020
.559
Indus1
.058
.117
Indus2
-.037
.321
Indus3
.017
.636
Indus4
.000
.000
มีความสัมพันธ์
Indus5
.014
.668
Indus6
.011
.770
Indus7
.010
.779
Indus8
.016
.673
Indus9
202.60
2494.00
.664
.000
DA-After IPO
หมายเหตุ : R2 = 0.484 , *ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยตัวแปร 1) Experience หมายถึง ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้า
เสนอขายหลักทรัพย์ 2) Auditbig4 หมายถึง สอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชี ในกลุ่มสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 3) RelateMgt หมายถึง การบริ หารงานกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ ้น
กิ จการตั้งแต่ 10% ขึ้ นไป และกลุ่ มประเภทอุ ตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น Indus1 หมายถึ ง ธุ รกิ จ
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เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Indus2 หมายถึง ทรัพยากร Indus3 หมายถึง เทคโนโลยี Indus4
หมายถึง ธุ รกิจการเงิน Indus5 หมายถึง บริ การ Indus6 หมายถึง ยานยนต์ Indus7 หมายถึง สิ นค้า
อุตสาหกรรม Indus8 หมายถึง สิ นค้าอุปโภคบริ โภค และIndus9 หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สมมติฐานที่ 3 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ ประเภทอุตสาหกรรมของ
หลักทรัพย์ ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ช่ วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขายหลักทรั พย์ค รั้ งแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ ประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 3 ปี โดยพบว่าลักษณะธุ รกิจประเภทบริ การ มี
ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมี ความสัมพันธ์ กับ การสอบบัญชี โดยสานัก
งานสอบบัญชี ในกลุ่ ม สานัก งานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4)
ของบริ ษ ทั ที่ เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา หลัง
เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ การสอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชี ในกลุ่ มสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4)
ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ช่ วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 3 ปี พบว่าการสอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชี ในกลุ่ มสานักงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) ไม่ มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 5 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมี ความสัมพันธ์ กับ ระยะเวลาในการดาเนิ น
กิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึ งปี ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช่ วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ ระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ การตั้ง แต่ เ ริ่ มจนถึ ง ปี ที่ เ ข้า เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อ
สาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ช่ ว งระยะเวลา หลัง เข้า เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 3 ปี พบว่าระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขาย มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 6 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ ้น
กลุ่ ม บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ของบริ ษ ัท ที่ เ สนอขายหลัก ทรั พ ย์ต่ อ สาธารณชนครั้ งแรกในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ ช่ วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี
จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ช่ วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 3 ปี พบว่าการบริ หารงาน
โดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

