บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
งบการเงินจัดได้วา่ เป็ นรายงานทางการเงิน ที่เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลบัญชี ที่สาคัญ เพื่อให้
กลุ่มผูใ้ ช้งบการเงิ นได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงใน
ส่ ว นของเจ้า ของหรื อ ส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้ น การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของกระแสเงิ นสด ตลอดจน
รายละเอียดข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติม โดยกลุ่มผูใ้ ช้งบการเงินสามารถนาข้อมูลที่อยูใ่ นงบการเงินไปใช้
ประโยชน์ตามแต่วตั ถุประสงค์เป้ าหมายของผูใ้ ช้งบการเงินแต่ละกลุ่ม
การนาข้อมูลงบการเงินไปใช้ประโยชน์ โดยส่ วนใหญ่จะพบว่า กลุ่มตัวเลขแรกที่ทุกกลุ่ม
ผูใ้ ช้งบการเงินจะต้องนามาพิจารณานาไปใช้ประโยชน์ นั้นคือตัวเลข “กาไร” โดยความหมายของ
กาไรในทางบัญชี น้ นั จะเกิ ดขึ้นเมื่อธุ รกิ จมีรายรับมากกว่ารายจ่าย หรื อ มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
หากการพิจารณาตัดสิ นใจลงทุนโดยการนากาไรสุ ทธิ ไปพิจารณาเพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอ
ต่อพิจารณาถึ งความสามารถในการดาเนิ นงานว่าดี หรื อไม่ เนื่ องจากพบว่าการแสดงตัวเลขกาไร
ดังกล่าว ยังไม่ใช่ภาพตัวเลขกาไรที่แท้จริ งของบริ ษทั หรื อ ผูใ้ ช้งบการเงินพบว่า ตัวเลขกาไรที่ได้มา
เกิ ด จากการจัด การตัว เลขทางบัญ ชี เพื่ อ ต้อ งการท าให้ ก าไรอยู่ใ นระดับ ที่ สู ง หรื อ ต่ า ตามความ
ต้องการ โดยผ่านวิธีการจัดการกาไร (Earnings Management)
การจัดการกาไร (Earnings Management) เป็ นวิธีการจัดการกาไรโดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การสร้ า งก าไร เพื่ อจู ง ใจให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของราคาหุ ้น หรื อมู ล ค่ า ที่ ซ้ื อ ขายในทิ ศ ทางที่
ต้องการ ผ่านวิธีการตั้งประมาณการทางบัญชี (Cookie Jar Reserve Techniques) ผ่านวิธีการ
ประมาณการผลขาดทุนยอดใหญ่ในคราวเดียว (Big Bath) ผ่านการซื้ อธุ รกิจ (Big Bet on the Future)
การมีทางเลือกในด้านแนวปฏิบตั ิสาหรับวิธีการบันทึกบัญชี (Accounting Method Choice) และ
การตกแต่งตัวเลขกาไร ด้วยการบันทึกจานวนเงิ นที่ไม่มีมูลค่าที่ เป็ นนัยสาคัญ ให้เป็ นกาไรตามที่
ต้องการ ดัง นั้นในฐานะกลุ่ มผูล้ งทุ นจึ ง ควรที่ จะศึ กษาและทาความเข้า ใจเกี่ ย วกับ เรื่ องของการ
จัดการก าไร หากกลุ่ มผูใ้ ช้ง บการเงิ นตัดสิ นใจผ่า นงบการเงิ นที่ มีก ารจัดการก าไรดัง กล่ าว อาจ
นาไปสู่ ก ารตัดสิ นใจที่ ผิดพลาดและก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายตามมาได้ โดยทุ ก กลุ่ ม ธุ รกิ จล้วนมี
เป้ าหมายเพื่ อต้องการท าก าไรสู ง สุ ดให้ก ับ กิ จการ โดยการจัดการก าไรในกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ มี ค วาม
ต้องการจัดการกาไรตามวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่ งตามแต่ผบู ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่มีอานาจในการ
บริ หารบริ ษทั นั้นต้องการ ผ่านการจัดการกาไรของรายการคงค้าง โดยดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
(Discretionary Accruals : DISC)ได้ โดยอาจนาแนวทางเลือกปฏิบตั ิที่เป็ นผลขัดต่อข้อเท็จจริ งมา
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จัดทาเป็ นรายงานทางการเงิ นก็เป็ นได้ ซึ่ งจากผลงานวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ องของการจัดการกาไรผ่าน
รายการคงค้า งในกลุ่ ม ของบริ ษ ัท ฟื้ นฟู กิ จการมัก จะต้องการให้ ผ ลก าไรของกิ จ การนั้น ต่ า อาจ
เนื่องจากสาเหตุวา่ กิจการอยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ที่ประสบปั ญหาทางการเงินและอยูร่ ะหว่างการเจรจาเพื่อ
ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนั้น จึงเริ่ มมีการจัดการกาไรให้ลดลงก่อนที่จะมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
ได้ (ปาริ ชาติ มณี มยั และศันสนี ย ์ ศรี วรเดชไพศาล, 2552) ในทางกลับกันหากผูท้ ี่มีอานาจในการ
บริ หารต้องการให้ผลกาไรของกิ จการนั้นสู ง อาจเนื่ องจากสาเหตุว่า กิ จการต้องการให้หลักทรัพย์
เป็ นที่ตอ้ งการของนักลงทุน ซึ่ งจะสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (พรรณนิภา ครุ วรรณพัฒน์ : 2548)
อีกทั้งในช่วงตั้งแต่ปี 2549 – 2556 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ โดยอ้างอิงข้อมูลได้จากสถิติขอ้ มูลบริ ษทั ที่
เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งแรก โดยจากเดิมในปี 2549 มีกลุ่มบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชน จานวน 14 บริ ษทั และ ณ ปั จจุบนั ปี 2556 สัดส่ วนที่สูงขึ้นเป็ นจานวน 38 บริ ษทั

ภำพประกอบ 1 แสดงจานวนหลักทรั พย์ที่เสนอขายหลักทรั พย์ครั้ งแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามช่วงปี ที่เสนอขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ช่วงปี 2549 - 2556
ทีม่ ำ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557
จากภาพจะเห็ นได้ว่า การเติ บ โตของหลัก ทรั พ ย์ที่ เสนอขายครั้ งแรกต่ อ สาธารณชน มี
สั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ดัง นั้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ให้ ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในกลุ่ ม ของบริ ษ ัท ที่ เ สนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีการจัดการกาไรหรื อไม่
เนื่องจากมีมูลเหตุจูงใจในด้านการต้องการเข้าทาการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นสาคัญ
ดังนั้น ในการศึกษาครั้ งนี้ ทางผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องของ ผลกระทบของ
ช่ วงระยะเวลาที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกาไรผ่าน
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รายการคงค้าง เพื่อศึกษาช่วงระยะเวลาก่อน-หลัง มีผลต่อ การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
เพื่ อส ารวจและศึ ก ษาแนวโน้ม การจัด การก าไรผ่า นรายการคงค้า งของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ เ สนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของช่ วงระยะเวลาก่อน-หลัง มีผลต่อ การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง
ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาหาปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำถำมกำรวิจัย
1. ช่ วงระยะเวลา ก่อน ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างหรื อไม่
2. หลักทรัพย์มีแนวโน้มการจัดการกาไรของรายการคงค้าง โดยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ในช่ วงระยะเวลา ก่ อน ที่ เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ค รั้ ง แรกต่อสาธารณชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยหรื อไม่
สมมติฐำนกำรวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยั จึงได้ทาการกาหนดสมมติฐานแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลรายการคงค้างทั้งหมด รายการคงค้าง
ทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ Jones 1991 รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และ รายการคง
ค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ตามแบบจาลอง Modified Jones Model
สมมติฐานที่ 2 ช่วงระยะเวลาก่อนที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลต่อการจัดการกาไร สู งกว่า ช่วงหลังวันที่เสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรกต่อสาธารณชน Shen, Zhe, Coakley, and Insteford, 2014 ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การจัดการกาไร
และรายการผิดปกติในหลักทรัพย์ที่เสนอขายหุ ้นสามัญต่อสาธารณชนครั้งแรกในประเทศจีน และ
พบว่า การรับรู ้รายการทางบัญชีโดยผ่านการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หาร มีความสัมพันธ์ กับการจัดการ
กาไร
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สมมติฐานที่ 3 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ ประเภท
อุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ พรทิวา ขาวสอาด , 2555 ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการจัดการกาไร : กรณี ศึกษาบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า ปั จจัยด้านอัตราการเติบโตและค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร และประเภทธุ รกิจ
อุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์กบั ระดับการจัดการกาไร
สมมติฐานที่ 4 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ การสอบบัญชี
โดยสานักงานสอบบัญชีในกลุ่มสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (BIG4) พิมพ์ชนก ตันต๊ะนา ,
2554 ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การจัดการกาไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายของบริ ษทั ที่เสนอขายหุ น
้ ใหม่
แก่สาธารณชนเป็ นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์รวม สานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ขนาดบริ ษทั และธุ รกิจบริ การ มีผลต่อการจัดการ
กาไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายของบริ ษทั ที่เสนอขายหุ น้ ใหม่แก่สาธารณชน
สมมติฐานที่ 5 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ ระยะเวลาใน
การดาเนิ นกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สมมติฐานที่ 6 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ กับ การ
บริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ขอบเขตกำรวิจัย
1.การวิจยั ครั้งนี้จะศึกษาเรื่ อง “ผลกระทบของช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรกต่อสาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง”
2. ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จานวน 119 บริ ษทั 740 ข้อมูล ประกอบด้วยบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ. 2556 เป็ นปี ที่
หลักทรัพย์เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานวิจยั เป็ นเวลา 1 ปี
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นิยำมศัพท์เฉพำะและนิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
นิยำมศัพท์เฉพำะ
การจัดการกาไร (Earnings Management) หมายถึ ง การจัดการกาไรเกิ ดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ หาร
หรื อผูจ้ ดั การใช้วิจารณญาณในการนาเสนอรายงานทางการเงิน และจัดโครงสร้างธุ รกรรมในการ
เปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงิน เพื่อจงใจปิ ดบังผลการดาเนินงานที่แท้จริ งบางประการผ่านรายงาน
ทางการเงินต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ (Healey และ Whalen, 1999)
บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน หมายถึง บริ ษทั ที่นาหลักทรัพย์ออกมา
เพื่อจาหน่ายหลักทรัพย์ให้กบั ประชาชน บุคคลทัว่ ไปเพื่อเป็ นการระดมทุนให้กบั ธุ รกิจเป็ นครั้งแรก
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
รายการคงค้าง (Accruals) หมายถึง รายการทางบัญชี ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชี ปัจจุบนั แต่
กิจการยังไม่ได้บนั ทึกบัญชีและมิได้มีการจ่ายเงินสด
รายการคงค้างโดยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (Discretionary Accruals : DISC) หมายถึง
รายการคงค้างที่เกิดขึ้นโดยการจงใจใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการจัดการตัวเลขกาไรของธุ รกิจ
รายการคงค้างรวม (Non-Discretionary Accruals: NDISC) หมายถึง รายการคงค้างที่ไม่
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อรายการคงค้างปกติ
คานวณหารายการคงค้างทั้งหมด (Total Accruals, TA) ซึ่ งได้จากผลต่างของกาไรสุ ทธิ กบั
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่แสดงในงบกระแสเงินสด
นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบรำยกำรคงค้ ำงทั้งหมด (Total Accruals, TA)
โดยทดสอบผ่านรายการรายได้, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์รวม โดยคานวณ
รายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ Jones (1991) ซึ่ งจะได้สมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุดของ
รายการคงค้างทั้งหมด เพื่อประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยเชิงเส้น
1.รายได้ (Revenue) ณ เวลาปี ปัจจุบนั หักด้วย
รายได้ ณ ปี ที่ผา่ นมา
2.ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant and
Equipment) ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาของปี
ปัจจุบนั
3. สิ นทรัพย์รวม (Assets) ณ สิ้ นปี ปั จจุบนั หัก
ด้วย สิ นทรัพย์รวม ณ ปี ที่ผา่ นมา

รายการคงค้างทั้งหมด
(Total Accruals, TA)
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ขั้ น ตอนที่ 2 ทดสอบรำยกำรคงค้ ำ งที่ ไ ม่ ขึ้ น กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ำยบริ ห ำร(Nondiscretionary
Accruals)
โดยทดสอบผ่านรายการรายได้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์รวม ลูกหนี้ การค้า และ
รวมถึ งผลของค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเชิ งเส้นของตัวแบบจาลอง Jones (1991) นามาคานวณ
รายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ Modified Jones (1995) เพื่อคานวณรายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับ
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารแต่ละบริ ษทั

1.รายการคงค้างทั้งหมด (Total Accruals)
2.รายได้ (Revenue) ณ เวลาปี ปัจจุบนั หักด้วย
รายได้ ณ ปี ที่ผา่ นมา
3.ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant and
Equipment) ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาของปี ปั จจุบนั
4. สิ นทรัพย์รวม (Assets) ณ สิ้ นปี ปั จจุบนั หักด้วย
สิ นทรัพย์รวม ณ ปี ที่ผา่ นมา
5. ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเชิงเส้น
6. ลูกหนี้สุทธิ (Net Receivable) ณ สิ้ นปี ปั จจุบนั
หักด้วยยอดลูกหนี้สุทธิ ณ ปี ที่ผา่ นมา

รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลย
พินิจของฝ่ ายบริ หาร
(Nondiscretionary Accruals)

ขั้นตอนที3่ คำนวณหำรำยกำรคงค้ ำงทีข่ นึ้ กับดุลยพินิจของฝ่ ำยบริหำร(Discretionary Accruals)
คานวณหารายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร โดยคานวณจากรายการคงค้างทั้งหมด
หักออกจากรายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
รายการคงค้างทั้งหมด (Total Accruals, TA) หัก
รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
(Nondiscretionary Accruals)

รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร(Discretionary
Accruals)
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ขั้ น ตอนที่ 4 ค ำนวณหำรำยกำรค่ ำ เฉลี่ ย ของรำยกำรคงค้ ำ งที่ ขึ้ น กั บ ดุ ล ยพินิ จ ของฝ่ ำยบริ ห ำร
(Discretionary Accruals)
การค านวณหารายการค่ า เฉลี่ ย ของรายการคงค้า งที่ ข้ ึ น กับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ ห าร
(Discretionary Accruals) จะคานวณค่าเฉลี่ยของรายการคงคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ในช่วงระยะเวลาก่อน เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
และค านวณหารายการค่ า เฉลี่ ย ของรายการคงค้า งที่ ข้ ึ น กับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ ห าร
(Discretionary Accruals) จะคานวณค่าเฉลี่ยของรายการคงคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ในช่วงระยะเวลาหลัง เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
ขั้นตอนที5่ ทดสอบรำยกำรคงค้ ำงทีข่ นึ้ กับดุลยพินิจของฝ่ ำยบริหำร(Discretionary Accruals)
โดยการทดสอบสมมติฐานการจัดการกาไรของหลักทรัพย์ผา่ นค่าเฉลี่ ยสาหรับรายการคง
ค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร(Discretionary Accruals) ในช่วงระยะเวลาก่อน กับ ช่วง
ระยะเวลาหลัง เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ผู้ทำวิจัยได้ ออกแบบกรอบแนวควำมคิดในกำรทำวิจัยดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ กลุ่มช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ตัวแปรตาม คือ รายการคงค้างโดยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (Discretionary
Accruals : DISC) และรายการคงค้างรวม (Non-Discretionary Accruals : NDISC)
3. ตัวแปรควบคุม คือ ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ
การสอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชีในกลุ่มสานักงานตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
ช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
สาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
1) ก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2) หลังเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตัวแปรควบคุม
1. ระยะเวลาในการดาเนินกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี
ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้ง
แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
2. ประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์
3. การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
4. การสอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชีในกลุ่ม
สานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่

กำรจัดกำรกำไรผ่ำน
- รายการคงค้างโดยดุลยพินิจฝ่ ายบริ หาร
(Discretionary Accruals : DISC)
- รายการคงค้างรวม (Non-Discretionary
Accruals : NDISC)
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพื่ อ ทราบถึ ง รู ป แบบการจัดการก าไรผ่า นรายการคงค้า งของกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อทราบถึ งแนวโน้ม ทิ ศทางในการจัดการกาไรของรายการคงค้าง โดยดุ ลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร (Discretionary Accruals : DISC) ของกลุ่มบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลในการลงทุนทุกกลุ่มได้ตระหนักและระมัดระวังใน
การใช้ขอ้ มูลทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
4. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจยั ไปพัฒนา
เป็ นแนวทางในการควบคุมการจัดการกาไรก่อนเข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนได้

