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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ       

งบการเงินจดัไดว้า่เป็นรายงานทางการเงิน ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลบญัชีท่ีส าคญั เพื่อให้
กลุ่มผูใ้ชง้บการเงินไดท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การเปล่ียนแปลงในส่วนของกระแสเงินสด ตลอดจน
รายละเอียดขอ้มูลท่ีส าคญัเพิ่มเติม โดยกลุ่มผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าขอ้มูลท่ีอยูใ่นงบการเงินไปใช้
ประโยชน์ตามแต่วตัถุประสงคเ์ป้าหมายของผูใ้ชง้บการเงินแต่ละกลุ่ม  

การน าขอ้มูลงบการเงินไปใชป้ระโยชน์ โดยส่วนใหญ่จะพบว่า กลุ่มตวัเลขแรกท่ีทุกกลุ่ม
ผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้งน ามาพิจารณาน าไปใชป้ระโยชน์ นั้นคือตวัเลข “ก าไร” โดยความหมายของ 
ก าไรในทางบญัชีนั้น จะเกิดข้ึนเม่ือธุรกิจมีรายรับมากกว่ารายจ่าย หรือ มีรายไดม้ากกว่าค่าใช้จ่าย 
หากการพิจารณาตดัสินใจลงทุนโดยการน าก าไรสุทธิไปพิจารณาเพียงอยา่งเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอ
ต่อพิจารณาถึงความสามารถในการด าเนินงานว่าดีหรือไม่ เน่ืองจากพบว่าการแสดงตวัเลขก าไร
ดงักล่าว ยงัไม่ใช่ภาพตวัเลขก าไรท่ีแทจ้ริงของบริษทั หรือ ผูใ้ชง้บการเงินพบวา่ ตวัเลขก าไรท่ีไดม้า
เกิดจากการจดัการตวัเลขทางบญัชี เพื่อต้องการท าให้ก าไรอยู่ในระดับท่ีสูงหรือต ่าตามความ
ตอ้งการ โดยผา่นวธีิการจดัการก าไร (Earnings Management) 

การจดัการก าไร  (Earnings Management) เป็นวิธีการจดัการก าไรโดยมีวตัถุประสงคใ์น
การสร้างก าไร เพื่อจูงใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นหรือมูลค่าท่ีซ้ือขายในทิศทางท่ี
ตอ้งการ ผ่านวิธีการตั้งประมาณการทางบญัชี (Cookie Jar Reserve Techniques) ผ่านวิธีการ
ประมาณการผลขาดทุนยอดใหญ่ในคราวเดียว (Big Bath) ผา่นการซ้ือธุรกิจ (Big Bet on the Future) 
การมีทางเลือกในดา้นแนวปฏิบติัส าหรับวิธีการบนัทึกบญัชี (Accounting Method Choice)  และ
การตกแต่งตวัเลขก าไร ดว้ยการบนัทึกจ านวนเงินท่ีไม่มีมูลค่าท่ีเป็นนยัส าคญั ให้เป็นก าไรตามท่ี
ตอ้งการ  ดงันั้นในฐานะกลุ่มผูล้งทุนจึงควรท่ีจะศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองของการ
จดัการก าไร  หากกลุ่มผูใ้ช้งบการเงินตดัสินใจผ่านงบการเงินท่ีมีการจดัการก าไรดงักล่าว อาจ
น าไปสู่การตดัสินใจท่ีผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้ โดยทุกกลุ่มธุรกิจล้วนมี
เป้าหมายเพื่อต้องการท าก าไรสูงสุดให้กับกิจการ โดยการจดัการก าไรในกลุ่มบริษทัท่ีมีความ
ตอ้งการจดัการก าไรตามวตัถุประสงคใ์ด วตัถุประสงคห์น่ึงตามแต่ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้มีอ านาจในการ
บริหารบริษทันั้นตอ้งการ ผ่านการจดัการก าไรของรายการคงคา้ง โดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
(Discretionary Accruals : DISC)ได ้ โดยอาจน าแนวทางเลือกปฏิบติัท่ีเป็นผลขดัต่อขอ้เท็จจริงมา
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จดัท าเป็นรายงานทางการเงินก็เป็นได ้  ซ่ึงจากผลงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัการก าไรผ่าน
รายการคงค้างในกลุ่มของบริษัทฟ้ืนฟูกิจการมักจะต้องการให้ผลก าไรของกิจการนั้นต ่า อาจ
เน่ืองจากสาเหตุวา่ กิจการอยูใ่นกลุ่มบริษทัท่ีประสบปัญหาทางการเงินและอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื่อ
ปรับโครงสร้างหน้ี ดงันั้น จึงเร่ิมมีการจดัการก าไรให้ลดลงก่อนท่ีจะมีการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ี
ได ้(ปาริชาติ มณีมยั และศนัสนีย ์ศรีวรเดชไพศาล , 2552) ในทางกลบักนัหากผูท่ี้มีอ านาจในการ
บริหารตอ้งการให้ผลก าไรของกิจการนั้นสูง อาจเน่ืองจากสาเหตุว่า กิจการตอ้งการให้หลกัทรัพย์
เป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (พรรณนิภา ครุวรรณพฒัน์ : 2548)  
อีกทั้งในช่วงตั้งแต่ปี 2549 – 2556 บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยอา้งอิงขอ้มูลไดจ้ากสถิติขอ้มูลบริษทัท่ี
เสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังแรก โดยจากเดิมในปี 2549 มีกลุ่มบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก
ต่อสาธารณชน จ านวน 14 บริษทั และ ณ ปัจจุบนัปี 2556 สัดส่วนท่ีสูงข้ึนเป็นจ านวน 38 บริษทั 
 

 
ภำพประกอบ 1 แสดงจ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตามช่วงปีท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ตั้งแต่ช่วงปี 2549 - 2556 
ทีม่ำ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557 
  

จากภาพจะเห็นได้ว่าการเติบโตของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายคร้ังแรกต่อสาธารณชน มี
สัดส่วนท่ีเพิ่มสูงข้ึนดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงให้ความสนใจท่ีจะศึกษาในกลุ่มของบริษัทท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่มีการจดัการก าไรหรือไม่ 
เน่ืองจากมีมูลเหตุจูงใจในดา้นการตอ้งการเขา้ท าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นส าคญั  

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยั มีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของ ผลกระทบของ
ช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชน  ท่ีมีต่อการจดัการก าไรผ่าน
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รายการคงคา้ง  เพื่อศึกษาช่วงระยะเวลาก่อน-หลงั มีผลต่อ การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งของ
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เพื่อส ารวจและศึกษาแนวโน้มการจดัการก าไรผ่านรายการคงค้างของกลุ่มบริษัทท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชน 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลของช่วงระยะเวลาก่อน-หลงั มีผลต่อ การจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้ง
ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งของหลกัทรัพยท่ี์เสนอ
ขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ค ำถำมกำรวจัิย 

1. ช่วงระยะเวลา ก่อน ท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งหรือไม่ 

2. หลกัทรัพยมี์แนวโนม้การจดัการก าไรของรายการคงคา้ง โดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
ในช่วงระยะเวลา ก่อน ท่ีเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย  
 จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยั จึงไดท้  าการก าหนดสมมติฐานแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1  ทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลรายการคงคา้งทั้งหมด  รายการคงคา้ง
ทั้งหมดเขา้สู่ตวัแบบ Jones 1991  รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ รายการคง
คา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ตามแบบจ าลอง Modified Jones Model   

 สมมติฐานท่ี 2  ช่วงระยะเวลาก่อนท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลต่อการจดัการก าไร สูงกวา่ ช่วงหลงัวนัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์
คร้ังแรกต่อสาธารณชน Shen, Zhe, Coakley, and Insteford, 2014 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัการก าไร
และรายการผดิปกติในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหุ้นสามญัต่อสาธารณชนคร้ังแรกในประเทศจีน และ
พบวา่ การรับรู้รายการทางบญัชีโดยผา่นการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร มีความสัมพนัธ์ กบัการจดัการ
ก าไร 
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 สมมติฐานท่ี 3  การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั ประเภท
อุตสาหกรรมของหลกัทรัพย ์พรทิวา  ขาวสอาด , 2555 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการจดัการก าไร : กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นอตัราการเติบโตและค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมของหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการจดัการก าไร 
 สมมติฐานท่ี 4  การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั การสอบบญัชี
โดยส านกังานสอบบญัชีในกลุ่มส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG4) พิมพช์นก ตนัตะ๊นา , 
2554 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัการก าไรผา่นรายการพึงรับพึงจ่ายของบริษทัท่ีเสนอขายหุน้ใหม่
แก่สาธารณชนเป็นคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม ส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ ขนาดบริษทั และธุรกิจบริการ มีผลต่อการจดัการ
ก าไรผา่นรายการพึงรับพึงจ่ายของบริษทัท่ีเสนอขายหุน้ใหม่แก่สาธารณชน 

 สมมติฐานท่ี 5  การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 สมมติฐานท่ี 6  การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์ กบั   การ
บริหารงานโดยผูถื้อหุน้ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชน
คร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
  
ขอบเขตกำรวจัิย 

1.การวจิยัคร้ังน้ีจะศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์
คร้ังแรกต่อสาธารณชน  ท่ีมีต่อการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง”  

2. ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 119 บริษทั 740 ขอ้มูล ประกอบดว้ยบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) และ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปีพ.ศ. 2556 เป็นปีท่ี
หลกัทรัพยเ์ขา้เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชน 

3.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยัเป็นเวลา 1 ปี 
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นิยำมศัพท์เฉพำะและนิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  

การจดัการก าไร (Earnings Management) หมายถึง การจดัการก าไรเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริหาร
หรือผูจ้ดัการใช้วิจารณญาณในการน าเสนอรายงานทางการเงิน และจดัโครงสร้างธุรกรรมในการ
เปล่ียนแปลงรายงานทางการเงิน เพื่อจงใจปิดบงัผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงบางประการผา่นรายงาน
ทางการเงินต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ (Healey และ Whalen, 1999)   

บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชน หมายถึง บริษทัท่ีน าหลกัทรัพยอ์อกมา
เพื่อจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์หก้บัประชาชน บุคคลทัว่ไปเพื่อเป็นการระดมทุนให้กบัธุรกิจเป็นคร้ังแรก
ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

รายการคงคา้ง (Accruals) หมายถึง รายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนั แต่
กิจการยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชีและมิไดมี้การจ่ายเงินสด 

รายการคงคา้งโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (Discretionary Accruals : DISC) หมายถึง 
รายการคงคา้งท่ีเกิดข้ึนโดยการจงใจใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการจดัการตวัเลขก าไรของธุรกิจ 

รายการคงคา้งรวม (Non-Discretionary Accruals: NDISC) หมายถึง รายการคงคา้งท่ีไม่
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหารหรือรายการคงคา้งปกติ 

ค านวณหารายการคงคา้งทั้งหมด (Total Accruals, TA) ซ่ึงไดจ้ากผลต่างของก าไรสุทธิกบั
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด  

  
นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
ขั้นตอนที ่1 ทดสอบรำยกำรคงค้ำงทั้งหมด (Total Accruals, TA) 

โดยทดสอบผา่นรายการรายได,้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยร์วม โดยค านวณ
รายการคงคา้งทั้งหมดเขา้สู่ตวัแบบ Jones (1991) ซ่ึงจะไดส้มการถดถอยก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดของ
รายการคงคา้งทั้งหมด เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงเส้น   

  
 
 
 
 
 
 

1.รายได ้(Revenue) ณ เวลาปีปัจจุบนัหกัดว้ย 
รายได ้ณ ปีท่ีผา่นมา 
2.ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant and 
Equipment) ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาของปี
ปัจจุบนั 
3. สินทรัพยร์วม (Assets) ณ ส้ินปีปัจจุบนัหกั
ดว้ย สินทรัพยร์วม ณ ปีท่ีผา่นมา 

รายการคงคา้งทั้งหมด 
(Total Accruals, TA) 
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ข้ันตอนที่2ทดสอบรำยกำรคงค้ำงที่ไม่ขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร(Nondiscretionary   
Accruals) 

โดยทดสอบผา่นรายการรายได ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยร์วม ลูกหน้ีการคา้ และ
รวมถึงผลของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้นของตวัแบบจ าลอง Jones (1991) น ามาค านวณ
รายการคงคา้งทั้งหมดเขา้สู่ตวัแบบ Modified Jones (1995) เพื่อค านวณรายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารแต่ละบริษทั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที3่ ค ำนวณหำรำยกำรคงค้ำงทีขึ่น้กบัดุลยพนิิจของฝ่ำยบริหำร(Discretionary   Accruals) 
ค านวณหารายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  โดยค านวณจากรายการคงคา้งทั้งหมด 
หกัออกจากรายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
 
 
 
 
 
 
 

1.รายการคงคา้งทั้งหมด (Total Accruals) 
2.รายได ้(Revenue) ณ เวลาปีปัจจุบนัหกัดว้ย 
รายได ้ณ ปีท่ีผา่นมา 
3.ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant and 
Equipment) ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาของปีปัจจุบนั 
4. สินทรัพยร์วม (Assets) ณ ส้ินปีปัจจุบนั หกัดว้ย
สินทรัพยร์วม ณ ปีท่ีผา่นมา 
5. ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเส้น 
6. ลูกหน้ีสุทธิ (Net Receivable) ณ ส้ินปีปัจจุบนั
หกัดว้ยยอดลูกหน้ีสุทธิ ณ ปีท่ีผา่นมา 

รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบัดุลย
พินิจของฝ่ายบริหาร
(Nondiscretionary   Accruals) 

รายการคงคา้งทั้งหมด (Total Accruals, TA) หกั  
รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
(Nondiscretionary   Accruals) 

 

รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร(Discretionary   
Accruals) 
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ข้ันตอนที่4 ค ำนวณหำรำยกำรค่ำเฉลี่ยของรำยกำรคงค้ำงที่ขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร
(Discretionary   Accruals)  

การค านวณหารายการค่าเฉล่ียของรายการคงค้างท่ีข้ึนกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
(Discretionary   Accruals) จะค านวณค่าเฉล่ียของรายการคงคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ในช่วงระยะเวลาก่อน เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

และค านวณหารายการค่าเฉล่ียของรายการคงค้างท่ีข้ึนกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
(Discretionary   Accruals) จะค านวณค่าเฉล่ียของรายการคงคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ในช่วงระยะเวลาหลงั เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
 
ขั้นตอนที5่ ทดสอบรำยกำรคงค้ำงทีขึ่น้กบัดุลยพนิิจของฝ่ำยบริหำร(Discretionary   Accruals)  

โดยการทดสอบสมมติฐานการจดัการก าไรของหลกัทรัพยผ์า่นค่าเฉล่ียส าหรับรายการคง
คา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร(Discretionary   Accruals) ในช่วงระยะเวลาก่อน  กบั ช่วง
ระยะเวลาหลงั เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
ผู้ท ำวจัิยได้ออกแบบกรอบแนวควำมคิดในกำรท ำวจัิยดังนี ้
 1. ตวัแปรอิสระ คือ กลุ่มช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. ตวัแปรตาม คือ รายการคงคา้งโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (Discretionary 
Accruals : DISC) และรายการคงคา้งรวม (Non-Discretionary Accruals : NDISC)  
 3. ตวัแปรควบคุม คือ  ระยะเวลาในการด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปีท่ีเขา้เสนอขาย
หลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ  ประเภทอุตสาหกรรมของหลกัทรัพย ์การบริหารงานโดยผูถื้อหุน้ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ 
การสอบบญัชีโดยส านกังานสอบบญัชีในกลุ่มส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 
               ตัวแปรอสิระ                                          ตัวแปรตำม 
          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               ตัวแปรควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดกำรก ำไรผ่ำน 
- รายการคงคา้งโดยดุลยพินิจฝ่ายบริหาร 

(Discretionary Accruals : DISC) 
- รายการคงคา้งรวม (Non-Discretionary 

Accruals : NDISC) 

ช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ
สาธารณชนคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

1) ก่อนเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชน
คร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

2) หลงัเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชน
คร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

1. ระยะเวลาในการด าเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมจนถึงปี
ท่ีเขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนคร้ัง
แรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

2. ประเภทอุตสาหกรรมของหลกัทรัพย ์
3. การบริหารงานโดยผูถื้อหุน้ กลุ่มบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
4. การสอบบญัชีโดยส านกังานสอบบญัชีในกลุ่ม

ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงรูปแบบการจดัการก าไรผ่านรายการคงค้างของกลุ่มบริษทัท่ีเสนอขาย

หลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2. เพื่อทราบถึงแนวโน้ม ทิศทางในการจดัการก าไรของรายการคงคา้ง โดยดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหาร (Discretionary Accruals : DISC) ของกลุ่มบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูใ้ช้ขอ้มูลในการลงทุนทุกกลุ่มไดต้ระหนกัและระมดัระวงัใน
การใชข้อ้มูลทางการเงินเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

4. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการวิจยัไปพฒันา
เป็นแนวทางในการควบคุมการจดัการก าไรก่อนเขา้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนได ้ 


