
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ืองผลกระทบของช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลักทรัพยค์ร้ังแรกต่อ

สาธารณชน  ท่ีมีต่อการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งในคร้ังน้ี เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้  ผูว้ิจยั
ได้น าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี   

1. ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล 
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยใชส้ถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
ลกัษณะทัว่ไปของข้อมูล 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ท่ีจดทะเบียนและเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ัง
แรกต่อสาธารณชนในปี 2550-2556 จ านวนทั้งส้ิน 119 บริษทั ระยะเวลา 7 ปี  รวมเป็น จ านวน  740 
ขอ้มูล  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 15 บริษทั เน่ืองจากมี
ขอ้บงัคบัในการจดัท างบการเงินและเปิดเผยขอ้มูลท่ีแตกต่างจากกลุ่มบริษทัอ่ืน และบริษทัท่ีมีการ
รายงานก าไรสุทธิท่ีติดลบในปีท่ีท าการเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 4 บริษทั เน่ืองจากการรายงานผลขาดทุนในปีท่ีเขา้ท าการเสนอ
ขายหลกัทรัพยน์ั้น ไม่ดึงความสนใจจากนกัลงทุน ส่งผลท าให้มูลค่าของหลกัทรัพยใ์นบริษทันั้น
เป็นศูนย ์(Chi Wen Jevons Lee, 2005)  ดงันั้นคงเหลือบริษทัท่ีน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 
100 บริษทั รวมเป็นจ านวน 538 ขอ้มูล  โดยสรุปจ านวนขอ้มูลบริษทัในกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 6   สรุปจ านวนบริษัทในกลุ่มตัวอย่างแยกตามปีที่เสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 
 

ปี จ านวนหลกัทรัพย์ IPO ร้อยละ 

2550 10 10.00% 
2551 11 11.00% 
2552 15 15.00% 
2553 11 11.00% 
2554 11 11.00% 
2555 16 16.00% 
2556 26 26.00% 
รวม 100 100.00% 

 
จากตารางท่ี 6  แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ท่ีน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด  จะเป็น
บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาบริษทัท่ี
เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 16 บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์
คร้ังแรกต่อสาธารณชนปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 15  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์คร้ังแรกต่อ
สาธารณชนปี 2551  ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 11  และบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ัง
แรกต่อสาธารณชนนอ้ยท่ีสุด ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 10  
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ตารางที ่ 7  สรุปจ านวนบริษัทโดยแยกรายละเอยีดข้อมูลตามช่วงระยะเวลาหลัง – หลังส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างแยกตามปีที่เสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในช่วงปี 2550-2556  
 

ปี 
จ านวนหลกัทรัพย์ 
ก่อนเข้า IPO 

จ านวนลกัทรัพย์ปีที่ 
IPO 

จ านวนหลกัทรัพย์
หลงัIPO 

รวม ร้อยละ 

2550 22 10 30 62 11.52 
2551 26 11 33 70 13.01 
2552 34 15 45 94 17.47 
2553 20 11 32 63 11.71 
2554 21 11 35 67 12.45 
2555 30 16 32 78 14.50 
2556 52 26 26 104 19.33 
รวม 205 100 233 538 100.00 

 
จากตารางท่ี 7  แสดงให้เห็นวา่ จ  านวนบริษทัโดยแยกรายละเอียดขอ้มูลตามช่วงระยะเวลา

หลงั-หลงัส าหรับกลุ่มตวัอย่างแยกตามปีท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสารธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ท่ีน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด  จะเป็น 
บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในปี 2556 จ านวนขอ้มูลรวม 104 คิดเป็นร้อย
ละ 19.33 รองลงมาบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนปี 2552 จ านวนขอ้มูลรวม 
94  คิดเป็นร้อยละ 17.47 บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนปี 2555 จ านวนขอ้มูล
รวม 78 คิดเป็นร้อยละ 14.50  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนปี 2551 จ านวน
ขอ้มูลรวม 70 คิดเป็นร้อยละ 13.01  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนปี 2554 
จ านวนขอ้มูลรวม 67 คิดเป็นร้อยละ 12.45 บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนปี 
2553 จ านวนขอ้มูลรวม 63 คิดเป็นร้อยละ 11.71 และบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อ
สาธารณชนปี 2550 จ านวนขอ้มูลรวม 62 คิดเป็นร้อยละ 11.52 
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ตารางที่ 8   สรุปจ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีที่
เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
 

ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

 นอ้ยกวา่ 4 ปี 88 88 
5-10 ปี 9 9 

ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 3 3 
รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี 8  แสดงให้เห็นวา่ ระยะเวลาในการด าเนินบริษทัตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้เสนอ

ขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ ของกลุ่มตวัอย่าง ในช่วงปี 2550-2556 ท่ีน ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด จะเป็นกลุ่ม
บริษทัท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจน้อยกว่า 4 ปี จ  านวน 88 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 88 ล าดบั
รองลงมา เป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 5-10 ปี จ  านวน 9 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 9 
และนอ้ยท่ีสุด เป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 3 บริษทั 
คิดเป็นร้อยละ 3    
 
ตารางที่  9  สรุปจ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างใช้บริการสอบบัญชีโดยส านักงานตรวจสอบบัญชี

ขนาดใหญ่ (BIG4) แยกออกเป็น  ช่วงระยะเวลาก่อน-หลัง ที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 
 

ประเภท 
จ านวน

หลกัทรัพย์ 
ก่อนเข้า IPO 

จ านวน
หลกัทรัพย์ปีที ่

IPO 

จ านวน
หลกัทรัพย์
หลงัIPO 

รวม 

ตรวจสอบโดยส านกังานบญัชีขนาดใหญ่ 
(BIG4) (จ านวนขอ้มูล) 

90 42 92 224 

ไม่ไดต้รวจสอบโดยส านกังานบญัชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) (จ านวนขอ้มูล) 

117 58 139 314 

รวม 207 100 231 538 
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จากตารางท่ี 9  แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งใช้บริการสอบบญัชีโดยส านกังานตรวจสอบ
บญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) แยกออกเป็นช่วงระยะเวลาหลงั-หลงั ท่ีบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 ดงัน้ี 

กลุ่มบริษทัใช้บริการสอบบญัชีโดยส านักงานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) แยก
ออกเป็นช่วงระยะเวลา  ก่อน ท่ีบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า จ  านวนงบการเงินท่ีใช้บริการโดยส านกังานตรวจสอบบญัชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) จ านวนงบการเงินเท่ากบั 90 งบการเงิน และตรวจโดยส านกังานบญัชีท่ีไม่ใช่
ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่จ านวนงบการเงินเท่ากบั 117 งบการเงิน 

กลุ่มบริษทัใช้บริการสอบบญัชีโดยส านักงานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) แยก
ออกเป็นช่วงระยะเวลา หลัง ท่ีบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า จ  านวนงบการเงินท่ีใช้บริการโดยส านกังานตรวจสอบบญัชี
ขนาดใหญ่ (BIG4) จ านวนงบการเงินเท่ากบั 92 งบการเงิน และตรวจโดยส านกังานบญัชีท่ีไม่ใช่
ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่จ านวนงบการเงินเท่ากบั 139 งบการเงิน 

และกลุ่มบริษทัใชบ้ริการสอบบญัชีโดยส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) ในปี
ท่ีบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า 
จ  านวนงบการเงินท่ีใช้บริการโดยส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) จ านวนงบการเงิน
เท่ากบั 42 งบการเงิน และตรวจโดยส านกังานบญัชีท่ีไม่ใช่ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่
จ านวนงบการเงินเท่ากบั 58 งบการเงิน 

 
ตารางที่  10  สรุปจ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ที่มีการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึน้ไป 
ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในช่วงปี 2550-2556 

บริหารงานโดยผู้ถือหุ้นตั้งแต่10% ขึน้ไปของบริษัท จ านวน ร้อยละ 

บริหารงานโดยผูถื้อหุน้ 69 69 
ไม่ไดบ้ริหารงานโดยผูถื้อหุ้น 31 31 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 10  แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการบริหารงานโดยผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 10% ข้ึน

ไป ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในช่วงปี 2550-2556 พบวา่ มีการบริหารงานโดยผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 10% ข้ึนไป จ านวน 69 บริษทั และ
ไม่มีการบริหารงานโดยผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 10% ข้ึนไป  จ านวน 31 บริษทั 
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ตารางที่ 11   สรุปจ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 โดยแยกตามประเภทธุรกจิ  
 

ประเภทธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5 5 
ทรัพยากร 11 11 
เทคโนโลย ี 8 8 
ธุรกิจการเงิน 6 6 
บริการ 28 28 
ยานยนต ์ 1 1 
สินคา้อุตสาหกรรม 16 16 
สินคา้อุปโภคบริโภค 7 7 
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 18 18 
รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี 11   แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ประเภทธุรกิจของบริษทัท่ีเสนอขาย

หลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 
จ านวนมากท่ีสุดคือ ธุรกิจบริการ จ านวน 28 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาเป็นธุรกิจประเภท 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวน 18 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 18 ธุรกิจประเภท สินค้า
อุตสาหกรรม จ านวน 16 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 16  ธุรกิจประเภท ทรัพยากร จ านวน 11 บริษทั คิด
เป็นร้อยละ 11 ธุรกิจประเภท เทคโนโลยี จ  านวน 8 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 8 ธุรกิจประเภท สินคา้
อุปโภคบริโภค จ านวน 7 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 7  ธุรกิจประเภท ธุรกิจการเงิน จ านวน 6 บริษทั คิด
เป็นร้อยละ 6  ธุรกิจประเภท เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 5 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 5 และ
ธุรกิจประเภท ยานยนต ์จ านวน 1 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 1 
 
 
 
 
 



 38 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 การศึกษาเร่ืองผลกระทบของช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลักทรัพยค์ร้ังแรกต่อ
สาธารณชน  ท่ีมีต่อการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง ผูว้ิจยัไดด้ าเนินเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัแปรท่ี
ใชใ้นการศึกษาและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตน้
แปร ดว้ยค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ส าหรับผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 

1. การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัขอ้มูลก าไรสุทธิ  กระแส

เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน   รายไดร้วม   ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์

รวม ของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงปี 2550-2556 (ก่อนและหลัง) เขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก 

ตารางที่  12  การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง ของบริษัทเสนอขาย
หลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550 -2556 กลุ่ม

ข้อมูลรวม (ก่อนและหลัง) เข้าเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรก)                                        

ข้อมูลตัวแปร (จ านวน 538 ข้อมูล) 
ค่าสูงสุด 
(ล้านบาท) 

ค่าต ่าสุด 
(ล้านบาท) 

ค่าเฉลีย่ 
(ล้านบาท) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 15,876.80 1,504.58 404.29 1,440.38 
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 48,947.67 (2,450.20) 707.81 3,435.17 
รายไดร้วม 183,720 29,606 440.34 16,086.54 
ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 112,459 3.23 4,820.80 15,143.81 
สินทรัพยร์วม 143,363 1.07 2,585.87 13,554.09 

 
จากตารางท่ี 12  แสดงให้เห็นว่า การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอย่าง ของ

บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 
2550-2556 กลุ่มขอ้มูลรวม (ก่อนและหลงั) เขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก โดยมี
ขอ้มูลตวัแปรประเภทก าไรสุทธิ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 404.29 ล้านบาท ต ่าสุดท่ี 1,504.58 ล้านบาท 
ค่าสูงสุดท่ี 15,876.80 ลา้นบาท ตวัแปรประเภทกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
707.81 ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี  -2,450.20  ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 48,947.67  ลา้นบาท ตวัแปรประเภท
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รายไดร้วม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 440.34 ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี 29,606 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 183,720 ลา้นบาท 
ตวัแปรประเภทราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4,820.80 ลา้นบาท  ต ่าสุดท่ี 
3.23 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 112,459 ลา้นบาท ตวัแปรประเภทสินทรัพยร์วม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2,585.87 
ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี 1.07 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 143,363 ลา้นบาท 

 
2. การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัขอ้มูลก าไรสุทธิ  กระแส

เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน   รายไดร้วม   ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์

รวม ของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงปี 2550-2556 (ก่อน) เขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก 

ตารางที่  13  การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง ของบริษัทเสนอขาย
หลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 กลุ่ม

ข้อมูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรก)                                              

ข้อมูลตัวแปร  (จ านวน 207 ข้อมูล) 
ค่าสูงสุด 
(ล้านบาท) 

ค่าต ่าสุด 
(ล้านบาท) 

ค่าเฉลีย่ 
(ล้านบาท) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 10,609.19 316.93 173.33 1,142.57 
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 14,110.34 609.63 877.84 2,105.96 
รายไดร้วม 17,116.60 1,201.80 29,606 20,803.65 
ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 87,049.22 4,913.05 3.23 15,083.30 
สินทรัพยร์วม 118,027 2,010.46 1.26 9,967.46 

จากตารางท่ี 13  แสดงให้เห็นว่า การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอย่าง ของ
บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 
2550-2556 กลุ่มขอ้มูลรวม (หลัง) เขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก โดยมีขอ้มูลตวั
แปรประเภทก าไรสุทธิ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 173.33 ล้านบาท ต ่าสุดท่ี 316.93ล้านบาท ค่าสูงสุดท่ี 
10,609.19ลา้นบาท ตวัแปรประเภทกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 877.84 
ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี 609.63  ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 14,110.34  ลา้นบาท ตวัแปรประเภทรายไดร้วม มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 29,606 ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี 1,201.80 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 17,116.60 ลา้นบาท ตวัแปร
ประเภทราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.23 ลา้นบาท  ต ่าสุดท่ี 4,913.05 ลา้น
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บาท ค่าสูงสุดท่ี 87,049.22 ลา้นบาท ตวัแปรประเภทสินทรัพยร์วม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.26 ลา้นบาท 
ต ่าสุดท่ี 2,010.46 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 118,027 ลา้นบาท 

 
3. การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัขอ้มูลก าไรสุทธิ  กระแส

เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน   รายไดร้วม   ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์

รวม ของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงปี 2550-2556 (หลัง) เขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก  

ตารางที่   14 การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง ของบริษัทเสนอขาย
หลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 กลุ่ม

ข้อมูลหลังเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรก)                                              

ข้อมูลตัวแปร (จ านวน 231 ข้อมูล) 
ค่าสูงสุด 
(ล้านบาท) 

ค่าต ่าสุด 
(ล้านบาท) 

ค่าเฉลีย่ 
(ล้านบาท) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 10,884.74 -1,504.58 409.64 1,302.26 
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 27,247.18 -2,450.20 743.07 3,527.22 
รายไดร้วม 183,720 71,036.31 210.80 14,617.56 
ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 112,459 6.55 5,140.34 16,073.17 
สินทรัพยร์วม 143,363 1.09 3,145.11 16,358.53 

 
จากตารางท่ี 14   แสดงให้เห็นว่า การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอย่าง ของ

บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 
2550-2556 กลุ่มขอ้มูลรวม (หลัง) เขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก โดยมีขอ้มูลตวั
แปรประเภทก าไรสุทธิ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 409.64 ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี –1,504.58 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 
10,884.74ลา้นบาท ตวัแปรประเภทกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 743.07 
ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี  -2,450.20  ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 27,247.18  ลา้นบาท ตวัแปรประเภทรายไดร้วม 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 210.80 ลา้นบาท ต ่าสุดท่ี 71,036.31 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 183,720 ลา้นบาท ตวัแปร
ประเภทราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5,140.34 ลา้นบาท  ต ่าสุดท่ี 6.55 ลา้น
บาท ค่าสูงสุดท่ี 112,459 ลา้นบาท ตวัแปรประเภทสินทรัพยร์วม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3,145.11 ลา้นบาท 
ต ่าสุดท่ี 1.09 ลา้นบาท ค่าสูงสุดท่ี 143,363 ลา้นบาท 
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ภาพประกอบ 3  แสดงค่าสูงสุด (ล้านบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อน – หลงั ของก าไรสุทธิ 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน รายได้รวม ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยร์วมของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก 

 
จากภาพประกอบ 3 พบว่า ค่าสูงสุด (ลา้นบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพย์

คร้ังแรก ในส่วนของ ก าไรสุทธิ กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน รายได้รวม ราคาทุนของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยร์วมของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก มีค่าต ่ากว่า 
ค่าสูงสุดของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก 

 
โดยค่าสูงสุด (ล้านบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก ในส่วนของ

ก าไรสุทธิ เท่ากบั 10,884.74 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 27,247.18 ลา้น
บาท รายไดร้วมเท่ากบั 183,720 ลา้นบาท   ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 112,459 
ลา้นบาท และสินทรัพยร์วมเท่ากบั 143,363 ลา้นบาท 

ส่วนกลุ่มของขอ้มูลหลังเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกในส่วนของ ก าไรสุทธิเท่ากับ 
10,609.19 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 14,110.34 ลา้นบาท รายไดร้วม
เท่ากบั 117,116.60 ลา้นบาท ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 87,049.22 ลา้นบาท และ
สินทรัพยร์วมเท่ากบั 118,027 ลา้นบาท 
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ภาพประกอบ 4  แสดงค่าต ่าสุด (ลา้นบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อน – หลงั ของก าไรสุทธิ 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน รายได้รวม ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยร์วมของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก 

 
จากภาพประกอบ 4 พบว่า ค่าต ่าสุด (ลา้นบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพย์

คร้ังแรก ในส่วนของ ก าไรสุทธิ กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน ราคาทุนของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพยร์วมของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก มีค่าสูงกว่า ค่าต ่าสุดของ
ขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก ยกเวน้ รายไดร้วมท่ีกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพย์
คร้ังแรก มีค่าต ่ากว่า ค่าต ่าสุดของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก 

 
โดยค่าต ่าสุด (ล้านบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก ในส่วนของ 

ก าไรสุทธิ เท่ากบั 316.93 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 609.63 ลา้นบาท 
รายไดร้วมเท่ากบั 1,202 ลา้นบาท   ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 4,913.05 ลา้นบาท 
และสินทรัพยร์วมเท่ากบั 2,010.46 ลา้นบาท 

ส่วนกลุ่มของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกในส่วนของ ก าไรสุทธิเท่ากบั -
1,504.58 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั -2,450.20 ลา้นบาท รายไดร้วม
เท่ากบั 71,036.31 ลา้นบาท ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 4,913.05 ลา้นบาท และ
สินทรัพยร์วมเท่ากบั 2,010.46 ลา้นบาท 
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ภาพประกอบ 5  แสดงค่าเฉล่ีย (ล้านบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อน – หลงั ของก าไรสุทธิ 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน รายได้รวม ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยร์วมของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก 

 
จากภาพประกอบ 5 พบวา่ ค่าเฉล่ีย (ลา้นบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ัง

แรก ในส่วนของ ก าไรสุทธิ ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยร์วมของบริษทั
เสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรก มีค่าต ่ากว่า ค่าเฉล่ียของข้อมูลหลังเสนอขายหลักทรัพยค์ร้ังแรก 
ยกเวน้ กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน และรายไดร้วมท่ีกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพย์
คร้ังแรก มีค่าสูงกว่า ค่าเฉล่ียของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก 

โดยค่าเฉล่ีย (ล้านบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพย์คร้ังแรก ในส่วนของ 
ก าไรสุทธิ เท่ากบั 173.33 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 877.84 ลา้นบาท 
รายไดร้วมเท่ากบั 29,606 ลา้นบาท   ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 3.23 ลา้นบาท 
และสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1.26 ลา้นบาท 

ส่วนกลุ่มของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกในส่วนของ ก าไรสุทธิเท่ากบั -
409.64 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 743.07 ลา้นบาท รายไดร้วมเท่ากบั 
210.80 ลา้นบาท ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 5,140.34 ลา้นบาท และสินทรัพยร์วม
เท่ากบั 3,145.11 ลา้นบาท 
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ภาพประกอบ 6 แสดงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ลา้นบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อน – หลงั ของ

ก าไรสุทธิ กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน รายไดร้วม ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยร์วมของบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก 

 
จากภาพประกอบ 6 พบวา่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ลา้นบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขาย

หลกัทรัพยค์ร้ังแรก ในส่วนของ ก าไรสุทธิ กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน ราคาทุนของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์รวมของบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรก มีค่าต ่ากว่า ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก ยกเวน้ รายไดร้วมท่ีกลุ่มขอ้มูลก่อน
เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก มีค่าสูงกว่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพย์
คร้ังแรก 

โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ลา้นบาท) ของกลุ่มขอ้มูลก่อนเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก ใน
ส่วนของ ก าไรสุทธิ เท่ากับ 1,142.57 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับ 
2,105.96 ลา้นบาท รายไดร้วมเท่ากบั 20,803.65 ลา้นบาท   ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เท่ากบั 15,083.30 ลา้นบาท และสินทรัพยร์วมเท่ากบั 9,967.46 ลา้นบาท 

ส่วนกลุ่มของขอ้มูลหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกในส่วนของ ก าไรสุทธิเท่ากบั -
1,302.26 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 3,527.22 ล้านบาท รายไดร้วม
เท่ากบั 14,617.56 ลา้นบาท ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 16,073.17 ลา้นบาท และ
สินทรัพยร์วมเท่ากบั 16,358.53 ลา้นบาท 
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4. การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกบัตวัแปรตน้แบบ Jone 

Model และ Modified Jones Model โดยประกอบดว้ยรายการคงคา้งทั้งหมด (TA)   รายการคงคา้ง

ทั้งหมด / ราคาทุนของสินทรัพยร์วม (TA / At-1)   รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่าย

บริหาร (NDA)  และรายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (DA) ของบริษทัเสนอขาย

หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 (ก่อน

และหลัง) เขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก 

ตารางที่  15  การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง ของบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์คร้ัง
แรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556  กลุ่มข้อมูลรวม (ก่อน
และหลงั) เข้าเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรก) 

ข้อมูลตวัแปร (538 ข้อมูล) ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่  

รายการคงคา้งทั้งหมด (TA) -37,971,464,583 13,233,805,739 -303,517,267.95 

รายการคงคา้งทั้งหมด / ราคาทุนของ
สินทรัพยร์วม (TA / At-1) 

-1,144.05 6,781.08 19.96 

รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร (NDA) 

-0.32 29,760.37 104.76 

รายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร (DA)-ก่อน -451.58 57,121.30 204.951 

รายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร (DA)-หลงั -449.70 57,054.63 202.600 

 
โดย 1) TA หมายถึง รายการคงคา้งทั้งหมด (Total Accruals) ซ่ึงไดจ้ากผลต่างของก าไร

สุทธิกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด 2) TA / At-1  หมายถึง 
น ารายการคงคา้งทั้งหมดเขา้สู่ตวัแบบ Jones (1991) ซ่ึงจะไดส้มการถดถอยก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดของ
รายการคงคา้งทั้งหมด เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงเส้น  3) NDA ไดค้  านวณมาจาก
การน าค่าสัมประสิทธ์ิ ท่ีไดจ้ากรายการคงคา้งตามตวัแบบ Jone (1991) น าเขา้สู่ตวัแบบ Modified 
Jones (1995) เพื่อค านวณรายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารแต่ละบริษทั 4) DA 
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หมายถึง  รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารแต่ละบริษทั จากผลการค านวณขอ้มูลตาม
แบบจ าลอง Modified Jones Model   

จากตารางท่ี 15  แสดงให้เห็นว่า การแจกแจงลกัษณะขอ้มูลทางสถิติกลุ่มตวัอย่าง ของ
บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 
2550-2556  ประกอบดว้ยรายการคงคา้งทั้งหมด (TA) มีค่าเฉล่ียของขอ้มูลเท่ากบั -303,517,267.95  
ค่าสูงสุดเท่ากบั 13,233,805,739 และค่าเฉล่ียเท่ากบั -37,971,464,583   

  รายการคงคา้งทั้งหมด / ราคาทุนของสินทรัพยร์วม (TA / At-1)  มีค่าเฉล่ียของขอ้มูลเท่ากบั 
19.96  ค่าสูงสุดเท่ากบั 6,781.08 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -1,144.05   รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของฝ่ายบริหาร (NDA)  มีค่าเฉล่ียของขอ้มูลเท่ากบั -104.76  ค่าสูงสุดเท่ากบั 29,760.37 และค่า
ต ่าสุดเท่ากบั -0.32  รายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (DA)-ก่อน มีค่าเฉล่ียของ
ขอ้มูลเท่ากบั 204.95  ค่าสูงสุดเท่ากบั 57,121.30 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -451.58  และรายการคงคา้งท่ี
ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (DA)-หลงั มีค่าเฉล่ียของขอ้มูลเท่ากบั 202.60  ค่าสูงสุดเท่ากบั 
57,054.63 และค่าต ่าสุดเท่ากบั –449.70 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้โดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาเร่ืองผลกระทบของช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลักทรัพยค์ร้ังแรกต่อ
สาธารณชน  ท่ีมีต่อการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุ (Multiple Linear Regression) ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows Version 16.0  โดยทาง
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งตามตวัแบบ Jones Model และ Modified Jones 
(1995) ซ่ึงหลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บมาท าการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แบบ Jones Model และ Modified Jones (1995) และทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอ่ืนกบัการ
จดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง โดยท าการทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 
สมมติฐานที ่1  ทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลรายการคงคา้งทั้งหมด  รายการคงคา้งทั้งหมดเขา้สู่
ตวัแบบ Jones 1991  รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ตามแบบจ าลอง Modified Jones Model  มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 
ตารางที่ 16   แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลรายการคงค้างทั้งหมด  รายการคงค้าง
ทั้งหมดเข้าสู่ตัวแบบ Jones 1991  รายการคงค้างที่ไม่ขึน้กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ รายการ
คงค้างที่ขึน้กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ตามแบบจ าลอง Modified Jones Model  มีความสัมพันธ์

กันหรือไม่  ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% (กลุ่มขอ้มูลรวมก่อนและหลังเขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อ
สาธารณชนคร้ังแรก) 

ตัวแปร Beta t-value Sig. 
ทศิทาง

ความสัมพนัธ์ 

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 , *ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

โดย 1) 1 / Asset t-1หมายถึง   1 หารดว้ยสินทรัพยร์วม (Assets) ณ ส้ินเวลา t-1  2)  REV / 
Asset t-1 หมายถึง   รายได ้(Revenue) ณ เวลา t หกัดว้ย รายได ้ณ เวลา t-1  หารดว้ย สินทรัพยร์วม 
(Assets) ณ ส้ินเวลา t-1   ,PPE / Asset t-1หมายถึง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant and 
Equipment) หลงัหกัค่าเส่ือมราคา ณ ส้ินเวลา t  หารดว้ยสินทรัพยร์วม (Assets) ณ ส้ินเวลา t-1 
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จากตารางท่ี 16   แสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลรายการคงคา้งทั้งหมด  รายการคงคา้งทั้งหมดเขา้สู่
ตวัแบบ Jones 1991  รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ตามแบบจ าลอง Modified Jones Model  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (กลุ่ม
ขอ้มูลรวมก่อนและหลงัเขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรก) มีค่า t-Value ของ 1-Asset 
เท่ากบั 2.348  ค่า t-Value ของ Revenue / Assett-1  เท่ากบั 1.967 และค่า t-Value ของ PPE / Assett-1

เท่ากบั 182.580 ซ่ึงผลดงักล่าวมีระดบัค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.019 ,  0.050 และ 0.000 แสดงให้เห็นวา่  
ขอ้มูลรายการคงคา้งทั้งหมด  รายการคงคา้งทั้งหมดเขา้สู่ตวัแบบ Jones 1991  รายการคงคา้งท่ีไม่
ข้ึนกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ รายการคงค้างท่ีข้ึนกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ตาม
แบบจ าลอง Modified Jones Model  มีความสัมพันธ์กัน ในทิศทางท่ีเป็นบวก ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 95% 
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สมมติฐานที่ 2  ช่วงระยะเวลา ก่อน-หลัง ท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   มีผลต่อการจดัการก าไรของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ัง
แรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  

ตารางที่  17  แสดงผลของช่วงระยะเวลา ก่อน-หลัง ที่เสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชน
คร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   มีผลต่อการจัดการก าไรของบริษัทที่เสนอขาย
หลกัทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ช่วงระยะเวลา 

รายการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งโดยดุลยพินิจฝ่ายบริหาร 
ก่อน IPOs หลงั IPOs 

t-value Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ก่อนและหลงั IPOs 204.94 2497.37 202.60 2494.00 3.363 0.001* 

หมายเหตุ : *ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 17   แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการจดัการก าไรผ่าน
รายการคงคา้งโดยดุลยพินิจฝ่ายบริหารในช่วงระยะเวลาหลงั – หลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า รายการจัดการก าไรก่อนเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  204.94  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2497.37  
และรายการจดัการก าไรหลงัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  202.60  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2494.00 และค่า P-Value เท่ากบั 0.001 ในระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  จึง
สรุปไดว้่า  ช่วงระยะเวลาหลงั-หลงั มีผลต่อ การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งของหลกัทรัพยท่ี์
เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 ตารางที่ 18   แสดงผลของการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ     
ระยะเวลาในการด าเนินกจิการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีทีเ่ข้าเสนอขายหลักทรัพย์   การสอบบัญชีโดยส านัก
งานสอบบัญชีในกลุ่มส านักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big4)   การบริหารงานโดยผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  และประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ ของบริษัทที่เสนอขาย
หลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ช่วงระยะเวลา 
ก่อน เข้าเสนอขายหลกัทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี) 
 

ตัวแปรอสิระ 
ตัวแปรตาม DA (รายการคงค้างทีขึ่น้กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร) 

Mean 
Std. 

Deviation 
 
 

Beta  
P-

Value 
 
 

มีนยัส าคญั ณ  
ระดบั 0.05 

Constant      .194   
experience 2.909 2.7855  .089  .013  มีความสัมพนัธ์ 
auditbig4  .49341  .009  .782   
relateMgt  .46232  .028  .451   

Indus1  .21466  .011  .761   
Indus2  .31961  .045  .255   
Indus3  .28263  -.048  .219   
Indus4  .24017  .008  .846   
Indus5  .43607  -.019  .659   
Indus6  .09604  .010  .760   
Indus7  .38008  -.005  .908   
Indus8  .25330  -.001  .987   
Indus9  .38479  .000  .000  มีความสัมพนัธ์ 

DA-Before IPO 204.94 2497.37  .664  .000   
หมายเหตุ : R2 = 0.484 , *ระดบันยัส าคญั 0.05 

โดยตวัแปร 1) Experience หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้
เสนอขายหลกัทรัพย ์ 2) Auditbig4 หมายถึง สอบบญัชีโดยส านกังานสอบบญัชีในกลุ่มส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่  3) RelateMgt  หมายถึง การบริหารงานกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัถือหุ้น
กิจการตั้งแต่ 10% ข้ึนไป  และกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น  Indus1 หมายถึง ธุรกิจ
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เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Indus2 หมายถึง ทรัพยากร Indus3 หมายถึง เทคโนโลยี   Indus4 
หมายถึง ธุรกิจการเงิน  Indus5 หมายถึง บริการ   Indus6 หมายถึง ยานยนต ์  Indus7 หมายถึง สินคา้
อุตสาหกรรม  Indus8 หมายถึง สินคา้อุปโภคบริโภค   และIndus9 หมายถึง อสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง 

 
สมมติฐานที่ 3  การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั ประเภทอุตสาหกรรมของ
หลกัทรัพย ์ ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน เข้าเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 
 

จากตารางท่ี 18   แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 
กบั ประเภทอุตสาหกรรมของหลกัทรัพย ์ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชน
คร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี โดยพบว่าลักษณะธุรกิจประเภท
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มี  ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

 
สมมติฐานที่ 4  การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั การสอบบญัชีโดยส านัก
งานสอบบญัชีในกลุ่มส านักงานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4)  ของบริษทัท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน 
เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 
 

จากตารางท่ี 18  แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 
กบั การสอบบญัชีโดยส านักงานสอบบญัชีในกลุ่มส านักงานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) 
ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 3 ปี พบว่าการสอบบญัชีโดยส านกังานสอบบญัชีในกลุ่มส านกังานตรวจสอบบญัชี
ขนาดใหญ่ (BIG4)  ไม่มี ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
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สมมติฐานที่ 5  การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ช่วงระยะเวลา ก่อน เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 

 
จากตารางท่ี  18  แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 

กับ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการตั้ งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเข้าเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อ
สาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน เข้าเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี พบวา่ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้เสนอขาย  มี ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

สมมติฐานที่ 6  การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั การบริหารงานโดยผูถื้อหุ้น 
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช่วงระยะเวลา ก่อน เขา้เสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 

 
จากตารางท่ี  18  แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 

กบั การบริหารงานโดยผูถื้อหุน้ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา ก่อน เขา้เสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี พบวา่การบริหารงาน
โดยผูถื้อหุน้ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ไม่มี ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที่ 19   แสดงผลของการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ      ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์   การสอบบัญชีโดยส านักงานสอบ
บัญชีในกลุ่มส านักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big4)   การบริหารงานโดยผู้ถือหุ้น กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน  และประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ ของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรก
ต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ช่วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขาย
หลกัทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี) 
 

ตัวแปรอสิระ 
ตัวแปรตาม DA (รายการคงค้างทีขึ่น้กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร) 

Mean 
Std. 

Deviation 
 
 

Beta  
P-

Value 
 
 

มีนยัส าคญั ณ  
ระดบั 0.05 

Constant      .068   
experience 2.909 2.7855  .089  .012  มีความสัมพนัธ์ 
auditbig4    .009  .785   
relateMgt    .027  .452   

Indus1    .020  .559   
Indus2    .058  .117   
Indus3    -.037  .321   
Indus4    .017  .636   
Indus5    .000  .000  มีความสัมพนัธ์ 
Indus6    .014  .668   
Indus7    .011  .770   
Indus8    .010  .779   
Indus9    .016  .673   

DA-After IPO 202.60 2494.00  .664  .000   
หมายเหตุ : R2 = 0.484 , *ระดบันยัส าคญั 0.05 

โดยตวัแปร 1) Experience หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้
เสนอขายหลกัทรัพย ์ 2) Auditbig4 หมายถึง สอบบญัชีโดยส านกังานสอบบญัชีในกลุ่มส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่  3) RelateMgt  หมายถึง การบริหารงานกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัถือหุ้น
กิจการตั้งแต่ 10% ข้ึนไป  และกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น  Indus1 หมายถึง ธุรกิจ
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เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Indus2 หมายถึง ทรัพยากร Indus3 หมายถึง เทคโนโลยี   Indus4 
หมายถึง ธุรกิจการเงิน  Indus5 หมายถึง บริการ   Indus6 หมายถึง ยานยนต ์  Indus7 หมายถึง สินคา้
อุตสาหกรรม  Indus8 หมายถึง สินคา้อุปโภคบริโภค   และIndus9 หมายถึง อสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง 

 
สมมติฐานที่ 3  การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั ประเภทอุตสาหกรรมของ
หลกัทรัพย ์ ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขายหลักทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 
 

จากตารางท่ี 19   แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 
กบั ประเภทอุตสาหกรรมของหลกัทรัพย์ ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชน
คร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา หลงั เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี โดยพบวา่ลกัษณะธุรกิจประเภทบริการ ม ี 
ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

 
สมมติฐานที่ 4  การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั การสอบบญัชีโดยส านัก
งานสอบบญัชีในกลุ่มส านักงานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4)  ของบริษทัท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา หลงั 
เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 
 

จากตารางท่ี 19   แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 
กบั การสอบบญัชีโดยส านักงานสอบบญัชีในกลุ่มส านักงานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) 
ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ช่วงระยะเวลา หลงั เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 3 ปี พบว่าการสอบบญัชีโดยส านกังานสอบบญัชีในกลุ่มส านกังานตรวจสอบบญัชี
ขนาดใหญ่ (BIG4)  ไม่มี ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
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สมมติฐานที่ 5  การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ช่วงระยะเวลา หลงั เขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 

 
จากตารางท่ี 19   แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 

กับ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการตั้ งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเข้าเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อ
สาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา หลัง เข้าเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี พบวา่ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้เสนอขาย  มี ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

สมมติฐานที่ 6  การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั การบริหารงานโดยผูถื้อหุ้น 
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ช่วงระยะเวลา หลงั เข้าเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี 

 
จากตารางท่ี 19   แสดงผลการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ 

กบั การบริหารงานโดยผูถื้อหุน้ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลา หลงั เขา้เสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 ปี พบวา่การบริหารงาน
โดยผูถื้อหุน้ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ไม่มี ความสัมพนัธ์กบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 
 


