บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่ องผลกระทบของช่ วงระยะเวลาที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างในครั้งนี้
สรุ ปผลการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1) ลักษณะทั่วไปของข้ อมูล ได้ทาการศึกษาดังต่อไปนี้ ในด้านของจานวนข้อมูลบริ ษทั ที่
เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี 25502556 ที่จดทะเบียนและเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในปี 2550-2556 จานวนทั้งสิ้ น
119 บริ ษทั ระยะเวลา 7 ปี รวมเป็ น จานวน 740 ข้อมูล โดยในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึ ง
กลุ่มธุ รกิจการเงิน จานวน 15 บริ ษทั เนื่องจากมีขอ้ บังคับในการจัดทางบการเงินและเปิ ดเผยข้อมู ลที่
แตกต่างจากกลุ่ มบริ ษทั อื่ น และบริ ษทั ที่ มีการรายงานกาไรสุ ท ธิ ที่ติดลบในปี ที่ ท าการเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จานวน 4 บริ ษทั เนื่องจาก
การรายงานผลขาดทุ นในปี ที่ เข้าทาการเสนอขายหลักทรั พย์น้ นั ไม่ดึงความสนใจจากนักลงทุ น
ส่ งผลทาให้มูลค่าของหลักทรัพย์ในบริ ษทั นั้นเป็ นศูนย์ (Chi Wen Jevons Lee, 2005) ดังนั้น
คงเหลือบริ ษทั ที่นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 100 บริ ษทั รวมเป็ นจานวน 538 ข้อมูล โดย
1) จานวนบริ ษทั ที่นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ กลุ่มบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชนในปี 2556 จานวน 26 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 26 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการ
ดาเนินธุ รกิจตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ โดยส่ วนใหญ่จะมี ประสบการณ์ ในการดาเนิ น
ธุ รกิจน้อยกว่า 4 ปี จานวน 88 บริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 88 3) กลุ่มตัวอย่างมีการใช้บริ การสอบบัญชี
โดยสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) ทั้งในช่ วงก่อน-หลัง ในสัดส่ วนที่น้อยกว่า การ
ไม่ได้ใช้บริ การสอบบัญชี โดยสานักงานขนาดใหญ่ (BIG4) 4) กลุ่มตัวอย่างมีการบริ หารงานโดยผู ้
ถือหุ ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป จานวน 69 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 69 และไม่มีการบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ ้น
ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป จานวน 31 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 31 5) ประเภทธุ รกิจของบริ ษทั ที่เสนอขาย
หลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556
จานวนมากที่สุดคือ ธุ รกิจบริ ษทั จานวน 28 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 28 รองลงมาเป็ นธุ รกิ จประเภท
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง จานวน 18 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 18
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2) สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ โดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา สาหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้ 1) การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง ของบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้ง
แรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 กลุ่มข้อมูลรวม (ก่อน
และหลัง) เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก โดยมีขอ้ มูลตัวแปรประเภทกาไรสุ ทธิ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 404.29 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 1,504.58 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 15,876.80 ล้านบาท ตัวแปร
ประเภทกระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 707.81 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ -2,450.20
ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 48,947.67 ล้านบาท ตัวแปรประเภทรายได้รวม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 440.34 ล้าน
บาท ต่าสุ ดที่ 29,606 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 183,720 ล้านบาท ตัวแปรประเภทราคาทุนของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4,820.80 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 3.23 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดที่ 112,459
ล้านบาท ตัวแปรประเภทสิ นทรัพย์รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,585.87 ล้านบาท ต่าสุ ดที่ 1.07 ล้านบาท
ค่าสู งสุ ดที่ 143,363 ล้านบาท 2) การแจกแจงลักษณะข้อมูลทางสถิติกลุ่มตัวอย่าง ของบริ ษทั เสนอ
ขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่ วงปี 2550-2556
กลุ่ ม ข้อมู ลรวม (ก่ อนและหลัง ) เข้า เสนอขายหลักทรั พ ย์ต่อสาธารณชนครั้ งแรก ประกอบด้วย
รายการคงค้า งทั้ง หมด (TA) มี ค่ า เฉลี่ ย ของข้อ มู ล เท่ า กับ -303,517,267.95 ค่ า สู ง สุ ด เท่ า กับ
13,233,805,739 และค่าต่ าสุ ดเท่ากับ -37,971,464,583 รายการคงค้างทั้งหมด / ราคาทุนของ
สิ นทรัพย์รวม (TA / At-1) มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ 19.96 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 6,781.08 และค่าต่าสุ ด
เท่ากับ -1,144.05 รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (NDA) มีค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลเท่ากับ 104.76 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 29,760.37 และค่าต่ าสุ ดเท่ากับ -0.32 รายการคงค้างที่ข้ ึนอยู่
กับ ดุ ล ยพิ นิจของฝ่ ายบริ หาร (DA-ก่ อน) มี ค่ า เฉลี่ ย ของข้อมู ล เท่ า กับ 204.951 ค่ า สู ง สุ ดเท่ า กับ
57,121.30 และค่าต่ าสุ ดเท่ากับ -451.58 และรายการคงค้างที่ข้ ึ นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
(DA-หลัง) มีค่าเฉลี่ ยของข้อมูลเท่ากับ 202.60 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 57,054.63 และค่าต่ าสุ ดเท่ากับ 449.70
3) สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ โดยใช้ สถิติเชิ งอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ด้วยโปรแกรม SPSS for
Windows Version 16.0 โดยทางผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างตามตัวแบบ
Jones Model และ Modified Jones (1995) ซึ่ งหลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บมาทา
การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแบบ Jones Model และ Modified Jones (1995) และทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่นกับการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง โดยทาการทดสอบสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้ สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล รายการคงค้างทั้งหมด รายการคงค้าง
ทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ Jones 1991 รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และ รายการ
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คงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ตามแบบจาลอง Modified Jones Model มีความสัมพันธ์กนั
หรื อไม่ จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลรายการคงค้างทั้งหมด รายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ
Jones 1991 รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และ รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุ ลย
พินิจของฝ่ ายบริ หาร ตามแบบจาลอง Modified Jones Model มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางที่เป็ น
บวก ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% สมมติฐานที่ 2 ช่วงระยะเวลา ก่ อน-หลัง ที่เสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีผลต่อการจัดการกาไรของ
บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากผลการศึกษาพบว่า ช่ วงระยะเวลาก่อน-หลัง มีผลต่ อ การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของ
หลักทรั พย์ที่ เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อสาธารณชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ ประเภทอุตสาหกรรมของ
บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากผลการศึกษาพบว่า ช่ วงระยะเวลา ก่อน เสนอขายหลักทรัพย์ ธุ รกิจประเภทอสังหาริ มทรัพย์ มี
ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ และ
ช่วงระยะเวลา หลัง เสนอขายหลักทรัพย์ ธุ รกิจประเภทบริ การ มีความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่
ขึ้นกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ สมมติฐานที่ 4 การจัดการกาไรผ่าน
รายการคงค้า งมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การสอบบัญ ชี โ ดยส านัก งานสอบบัญ ชี ใ นกลุ่ ม ส านัก งาน
ตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้ง
แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า การสอบบัญชีโดยสานักงานสอบ
บัญชี ในกลุ่มสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) ไม่ มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่
ขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร สมมติฐานที่ 5 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์
กับ ระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จการตั้งแต่เริ่ มจนถึ งปี ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้ ง
แรกในตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลัก ทรั พย์เอ็มเอไอจากผลการศึ กษาพบว่า
ระยะเวลาในการดาเนินกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขาย มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่
ขึ้นกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ สมมติฐานที่ 6 การจัดการกาไรผ่าน
รายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ ้น กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริ ษทั
ที่ เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ต่อสาธารณชนครั้ งแรกในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอจากผลการศึกษาพบว่า การบริ หารงานโดยผูถ้ ื อหุ ้น กลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
ไม่ มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ตาม สมมติฐานที่ 2 พบว่าช่วงระยะเวลา ก่ อน-หลัง ที่เสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีผลต่อการจัดการกาไรของ
บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากผลการศึกษาพบว่า ช่ วงระยะเวลาก่อน-หลัง มีผลต่ อ การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Shen, Zhe, Coakley, and Insteford, 2014. และผลงานวิจยั ของ
Aharony et al, 1993. (ผ่านงานวิจยั ของพิมพ์ชนก ตันต๊ะนา 2554) ได้ขยายความถึ งเหตุผล
สนับสนุ นเกี่ ยวกับการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชนว่า บริ ษ ทั เหล่ านี้ มกั มี แรงจู งใจ และได้มีการจัดการเลื อกนโยบายทางบัญชี เพื่อที่ จะ
บริ หารกาไรของบริ ษทั ส่ งผลทาให้งบการเงิ นบริ ษทั ได้แสดงมูลค่ากาไรสู งขึ้นในช่ วงระยะเวลา
ก่อนที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเพื่อดึงดูดใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนร่ วมในอนาคต และตาม
สมมติฐานที่ 3 พบว่าการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ ประเภทอุตสาหกรรม
ของหลัก ทรั พ ย์ ของบริ ษ ัท ที่ เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ งแรกต่ อสาธารณชนครั้ งแรกในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะธุ รกิจประเภทบริ การ มีความสัมพันธ์
กับ รายการคงค้างที่ ข้ ึ นกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ พรทิวา ขาวสอาด (2555) เนื่ องจากลักษณะธุ รกิ จบริ การโดยส่ วนใหญ่มีการรับรู ้
รายได้ตามขั้นความสาเร็ จของงาน โดยอาศัยการประเมินขั้นความสาเร็ จจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และหาก
ฝ่ ายบริ หารได้เข้ามามีส่วนรวมในประเมินขั้นความสาเร็ จร่ วมด้วยแล้วอาจเกิดการจัดการกาไรเพื่อ
นาไปสู่ ผลการดาเนิ นงานที่คาดหวังได้มากขึ้น ส่ วนในด้านของ สมมติฐานที่ 4 การจัดการกาไร
ผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ การสอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชี ในกลุ่มสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนครั้ง
แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า การสอบบัญชีโดยสานักงานสอบ
บัญชี ในกลุ่มสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) ไม่ มี ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างที่
ขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พิมพ์ชนก ตันต๊ะนา , 2554
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ข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ที่ เสนอขายหลัก ทรั พย์ในช่ วงระยะเวลาก่ อนปี ที่ เสนอขายหลักทรั พย์ครั้ งแรกต่ อ
สาธารณชน มี การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของหลักทรัพย์ โดยที่บริ ษทั อาจดาเนิ นการจัดการ
กาไรเพื่อให้ดึงดูดใจผูใ้ ช้งบการเงินก่อนที่จะยืน่ เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน ดังนั้น
ในส่ วนของกลุ่มผูใ้ ช้งบการเงินควรให้ความระมัดระวังในการนาข้อมูลทางการเงินของงบการเงิน
ให้มากขึ้น ซึ่ งอาจจะอาศัยตัวแบบการจัดการกาไร Modified Jones Model เข้ามาช่ วยในการ
ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม ทดสอบให้เห็ นถึงรายการคงค้างที่ไม่ควรเกิดขึ้นผ่านการจัดการ
ตัวเลขทางบัญชี โดยผ่านวิธีการตั้งประมาณการทางบัญชี (Cookie Jar Reserve Techniques) ผ่าน
วิธีการประมาณการผลขาดทุนยอดใหญ่ในคราวเดียว (Big Bath) ผ่านการซื้ อธุ รกิจ (Big Bet on the
Future) การมีทางเลือกในด้านแนวปฏิบตั ิสาหรับวิธีการบันทึกบัญชี (Accounting Method Choice)
และการตกแต่งตัวเลขกาไร ด้วยการบันทึ กจานวนเงิ นที่ ไม่มีมูลค่าที่ เป็ นนัยสาคัญ ให้เป็ นกาไร
ตามที่ตอ้ งการ เพื่อให้ได้ตวั เลขผลการดาเนินงานและรายงานทางการเงินเป็ นไปในแนวทางที่ฝ่าย
บริ หารของกิจการกาหนดไว้
ในการวิจยั ครั้ งถัดไปเพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อ ผูใ้ ช้ง บการเงิ นมากขึ้ น ควรศึ ก ษาหาปั จจัย
เพิ่ ม เติ ม ที่ อาจมี แนวโน้ม ว่า จะความสั ม พันธ์ ก ับ การจัดการก าไรมาท าการทดสอบตามตัวแบบ
Modified Jones Model หรื อตัวแบบอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ผใู้ ช้งบการเงินได้นาผลงานวิจยั ไปใช้เป็ น
ข้อมูลและประโยชน์ในวิเคราะห์และระมัดระวังก่อนที่จะลงทุนได้มากขึ้น

