บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึก ษาเรื่ องผลกระทบของช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษ ทั ที่ เสนอขายหลักทรั พ ย์ค รั้ ง แรกต่ อ
สาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกาไร (Earnings Management) และผลการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกาไร (Earnings Management)
2. หลักเกณฑ์ในการรับหลักทรัพย์บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกาไร (Earnings Management) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. สรุ ปผลการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการกาไร (Earnings Management)
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)
การจัดการกาไร ได้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) กระบวนการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี โดย
อาศัยข้อบกพร่ อง/ช่ องโหว่ของข้อกาหนดทางบัญชี รวมถึ ง การเลื อกนโยบายการบันทึกและการ
รายงานตัวเลขทางบัญชี ใ ห้บิ ดเบื อนไปจากข้อเท็จจริ ง เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ แก่ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
2)กระบวนการที่มีการจัดรู ปแบบรายการค้าหรื อข้อมูลทางการบัญชี ให้เกิ ดผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
โดยมิได้เสนอข้อมูลดังกล่าวอย่างมีความเป็ นกลาง (Neutral) และสม่าเสมอ (Consistent) (Healey
และ Whalen, 1999)
การจัดการกาไร หมายถึง การจัดโครงสร้างการรายงานกาไรหรื อการจัดการโครงสร้างใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ ด้วยความสมัครใจที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกาไรตามที่ฝ่าย
บริ หารต้องการ (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
โดยสรุ ปมีแนวและวิธีการปฏิบตั ิที่นิยมดังต่อไปนี้
1.
Cookie Jar Reserve Techniques หมายถึง การสารองกาไรที่มีอยูใ่ นงวดปั จจุบนั ไป
ใช้ในอนาคต โดยการตั้งประมาณการและภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในงวดปี ปั จจุบนั ทั้งนี้
ตัวเลขดังกล่าวเป็ นเพียงตัวเลขประมาณการที่ไม่สามารถรับรู ้เป็ นค่าที่แน่นอน ต้องอาศัยดุลยพินิจ
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ของผูบ้ ริ หารในการประมาณการ จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารสามารถกาหนดตัวเลขกาไรให้
เป็ นไปในทิศทางที่กิจการต้องการได้ โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารมีความต้องการรักษาระดับกาไร โดยหากปี
ปั จจุบนั มีสัดส่ วนกาไรที่สูงมาก เมื่อเทียบกับกาไรในปี ที่ผ่านมา ก็อาจเป็ นต้นเหตุทาให้ผบู ้ ริ หารมี
ความต้องการที่จะจัดการกาไรในปี ปั จจุบนั โดยการตั้งสารองประมาณการและภาระผูกพันขึ้น
2.
Big Bath Techniques หมายถึ ง การนาค่าใช้จ่ายที่มีจานวนมากในกิจการมารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดเดียว โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารมองว่า ในเมื่อ ณ ปั จจุบนั กิจการมีผลขาดทุน หรื ออยูใ่ น
สถานการณ์ในช่วงของ การปรับโครงสร้างการดาเนิ น การปรับโครงสร้างหนี้ การยกเลิกส่ วนการ
ดาเนิ นงาน หรื อการประมาณการด้อยค่าหรื อตัดจาหน่ ายทรัพย์สินอยูแ่ ล้วในปี ปั จจุบนั จึงเป็ นเหตุ
ให้ผูบ้ ริ หารพิ จารณาได้ว่า ควรจะต้องรี บ รั บรู ้ รายการกลุ่ มดัง กล่ าวเป็ นค่า ใช้จ่ายในงวดปี บัญชี
ปั จจุบนั เพื่อหวังให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในอนาคตได้ เนื่ องจากไม่ตอ้ งมีการรับรู ้ ค่าใช้จ่าย
ในกลุ่มดังกล่าวอีก
3.
Big Bet on The Future Techniques หมายถึง การที่บริ ษทั ตัดสิ นใจเลือกซื้ อบริ ษทั
อีกบริ ษทั หนึ่ง เพื่อหวังผลในการตกแต่งตัวเลขงบการเงินให้เป็ นไปตามต้องการ โดยวิธีการจะช่วย
ให้กิจการมีผลกาไรสู งขึ้น โดยวิธีที่นิยมจัดการได้แก่ การรวมรายได้ในกิ จการที่ถูกซื้ อเป็ นรายได้
ของกิ จ การในงบการเงิ นรวม ก็ จะส่ ง ผลท าให้รายได้ร วมกิ จการเพิ่ ม ขึ้ น และ การตัดจ าหน่ า ย
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการวิจยั และพัฒนาของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อ ณ ช่วงปี คราวเดียวที่ซ้ื อกิ จการในงบ
กาไรขาดทุน จะได้ไม่ตอ้ งนาผลของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปรับรู ้อีกครั้งในอนาคต เพื่อหวังให้กาไรใน
อนาคตสู งขึ้น
4.
Accounting Method Choice หมายถึง การมีทางเลือกในด้านแนวปฏิบตั ิสาหรับ
วิธี ก ารบัน ทึ ก บัญชี โดยการอาศัย ทางเลื อกที่ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น เปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารเลือกปฏิบตั ิได้ตามดุลยพินิจ
5.
Immaterial Misapplication of Accounting Principles หมายถึง การตกแต่งตัวเลข
กาไร ด้วยการบันทึกจานวนเงินที่ไม่มีมูลค่าที่เป็ นนัยสาคัญ ให้เป็ นกาไรตามที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งการ
จัดทารายการดังกล่าวทางผูส้ อบบัญชีจะไม่สนใจในประเด็นดังกล่าว เนื่ องจากเป็ นมูลค่าที่นอ้ ยและ
ไม่เป็ นนัยสาคัญ
6.
Premature Recognition of Revenue หมายถึง การเร่ งรับรู ้รายได้ก่อนเวลาที่ควรจะ
รับรู ้ โดยแนวปฏิบตั ิเรื่ องการรับรู ้รายได้น้ ี โดยส่ วนใหญ่มกั พบในกลุ่มธุ รกิจที่ตอ้ งมีการรับรู ้รายได้
แบบประเมินประมาณการตามขั้นความสาเร็ จ ซึ่ งต้องอาศัยดุ ลยพินิจในกลุ่มผูบ้ ริ หารร่ วมด้วย จึง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารได้กาหนดการรับรู ้รายได้เพิ่มลด ในการนาเสนอได้
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หลักเกณฑ์ ในการรับหลักทรัพย์บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน
ในการรับหลักทรัพย์บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน ทางคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลและกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข การเข้าเป็ นบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
ซึ่ งสาหรับรายละเอียดที่ จะกล่าวต่อไปนี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ประกอบด้วย 1) กรณี เข้าตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 2) กรณี เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
1) กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กรณี เ ข้า ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยนั้น ทางคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น จะ
พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ ในส่ วนที่ 1 คุณสมบัติของหุ ้นสามัญ (Common Stock) และ
ในส่ วนที่ 2 คุณสมบัติของบริ ษทั ที่ยนื่ คาขอ
ส่ วนที่ 1 คุณสมบัติของหุ้นสามัญ : กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ยื่นคาขอ ต้องเป็ นหุ ้นที่ระบุชื่อ ผูถ้ ือและไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ ้น
เว้นแต่ขอ้ จากัดที่เป็ นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
ส่ วนที่ 2 คุณสมบัติของบริษัททีย่ นื่ คาขอ : กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ที่ยื่นคาขอ ทางคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะพิจารณา แบ่งออกเป็ น 4 เรื่ อง อัน
ประกอบด้วย 1 ) สถานะของบริ ษทั ที่ยื่นคาขอ 2) การกระจายการถือหุ ้นรายย่อย (หลังการเสนอ
ขายหุ น้ แก่ประชาชน) 3) การเสนอขายหุ น้ แก่ประชาชน และ 4) การบริ หารงาน
ในแต่ละเรื่ องจะแยกพิจารณาในส่ วนคุณสมบัติออกเป็ น 2 ส่ วนเกณฑ์ โดยคุณสมบัติที่เป็ น
ส่ วนของ 1) เกณฑ์กาไรสุ ทธิ และ 2) เกณฑ์ Market Cap มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่ งเกณฑ์
Market Cap หมายถึง Market Capitalization ที่คานวณจาก 1. กรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขาย ต่อประชาชน
ทัว่ ไป และ2. กรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของการเสนอขาย
หุ น้ ต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที่เป็ นธรรม ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูก้ าหนด ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที1่ แสดงคุณสมบัติของบริษัททีย่ ื่นคาขอ : กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง
คุณสมบัติ
เกณฑ์ กาไรสุ ทธิ
เกณฑ์ Market Cap > 5,000 ลบ.
สถานะ
บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
> 300 ลบ.
> 300 ลบ.
ทุนชาระแล้ วเฉพาะหุ้น
สามัญ*
(หลังการเสนอขายหุ น้ แก่
ประชาชน)
มีกาไรสุ ทธิ ในระยะเวลา 2 ปี หรื อ 3
ผลการดาเนินงาน
มี Mkt. Cap. > 5,000 ลบ.
ปี ล่าสุ ดก่อน ยืน่ คาขอรวมกัน > 50
ล้านบาท โดยในปี ล่าสุ ดก่อนยืน่ คาขอ
มีกาไรสุ ทธิ > 30 ล้านบาท และมี
กาไรสุ ทธิ ในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ
มีผลการดาเนิ นงานต่อเนื่อง > 3 ปี โดยอยูภ่ ายใต้การจัดการของผูบ้ ริ หาร
ส่ วนใหญ่ชุดเดียวกัน > 1 ปี ก่อนการยืน่ คาขอ เพื่อให้ผลการดาเนินงาน ที่
ปรากฏสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ในการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารชุดดังกล่าว (กรณี รัฐวิสาหกิจให้นบั ผลการดาเนินงาน ก่อนการ
แปรรู ปเป็ นผลการดาเนินงานที่ต่อเนื่ องได้)
การกระจายการถือหุ้นรายย่ อย* (หลังการเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน)
จานวนผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
> 1,000 ราย
อัตราส่ วนการถือหุ น้








ถือหุ น้ รวมกัน > 25% ของทุนชาระแล้ว หาก 300 ทุน < 3,000 ล้าน
บาท
ถือหุ น้ รวมกัน > 20% ของทุนชาระแล้ว หากทุน > 3,000 ล้านบาท
แต่ละรายต้องถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย การซื้ อขายที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย คือ ผูท้ ี่ไม่ได้เป็ น Strategic Shareholders
โดย Strategic Shareholders คือ
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 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
 ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ ้น > 5% นับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน
การได้รับอนุญาต
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
( ยกเว้นนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ)
จานวนหุ ้นที่เสนอขาย
-ทุนชาระแล้ว < 500 ลบ > 15% ของทุนชาระแล้ว
-ทุนชาระแล้ว > 500 ลบ. > 10% ของทุนชาระแล้ว หรือมูลค่าหุ น้ สามัญตามมูลค่าที่ตราไว้ > 75 ล้าน
บาทแล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
วิธีการเสนอขาย
ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ฐานะการเงินและสภาพ  มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น > 300 ล้านบาท
คล่อง
 สามารถพิสูจน์ได้วา่ บริ ษท
ั ยังมีสถานะทางการเงินที่มนั่ คง ตลอดจนมี
เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
การบริหารงาน
 มีผบู ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 ไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน **
 ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าผืนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อการตัดสิ นใจของผู ้
ถือหุน้ และผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน**
การกากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน

 มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบ
และคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
** และ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีคุณสมบัติ
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ตามและขอบเขตการดาเนิ นงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.**
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
งบการเงินและผูส้ อบ
บัญชี

 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน **
 มีงบการเงินที่มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน **
 ผูส้ อบบัญชีของผูย้ นื่ คาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ

** ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่
ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

ทีม่ า:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.
2) กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
กรณี เ ข้า ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยนั้น ทางคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น จะ
พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ ในส่ วนที่ 1 คุณสมบัติของหุ ้นสามัญ (Common Stock) และ
ในส่ วนที่ 2 คุณสมบัติของบริ ษทั ที่ยนื่ คาขอ
ส่ วนที่ 1 คุณสมบัติของหุ้นสามัญ : กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ยื่นคาขอ ต้องเป็ นหุ ้นระบุชื่อผูถ้ ื อและไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ ้น
เว้นแต่ขอ้ จากัดที่เป็ นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
ส่ วนที่ 2 คุณสมบัติของบริษัททีย่ นื่ คาขอ : กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ที่ยื่นคาขอ ทางคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะพิจารณา แบ่งออกเป็ น 4 เรื่ อง อัน
ประกอบด้วย 1 ) สถานะของบริ ษทั ที่ยื่นคาขอ 2) การกระจายการถือหุ ้นรายย่อย (หลังการเสนอ
ขายหุ น้ แก่ประชาชน) 3) การเสนอขายหุ น้ แก่ประชาชน และ 4) การบริ หารงาน
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ในแต่ละเรื่ องจะแยกพิจารณาในส่ วนคุณสมบัติออกเป็ น 2 ส่ วนเกณฑ์ โดยคุณสมบัติที่เป็ น
ส่ วนของ 1) เกณฑ์กาไรสุ ทธิ และ 2) เกณฑ์ Market Cap มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่ งเกณฑ์
Market Cap หมายถึง Market Capitalization ที่คานวณจาก 1. กรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขาย ต่อประชาชน
ทัว่ ไป และ 2. กรณี ที่ผยู้ นื่ คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของการเสนอขาย
หุ น้ ต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที่เป็ นธรรม ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูก้ าหนด
ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของบริษัททีย่ ื่นคาขอ : กรณีเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เรื่อง
เกณฑ์ กาไรสุ ทธิ

คุณสมบัติ
เกณฑ์ Market Cap > 1,000 ลบ.

สถานะ
บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
> 20 ลบ.
> 20 ลบ.

ทุนชาระแล้ วเฉพาะหุ้น
สามัญ*
(หลังการเสนอขายหุ น้ แก่
ประชาชน)
มีผลการดาเนิ นงานต่อเนื่อง > 2 ปี
ผลการดาเนินงาน
ในกรณี ที่มีผลการดาเนินการเพียง
โดยอยูภ่ ายใต้การจัดการของผูบ้ ริ หาร 1 ปี สามารถเข้าจดทะเบียนได้
ส่ วนใหญ่ชุดเดียวกัน > 1 ปี ก่อนการ หากมีมูลค่าราคาตลาดของ
ยืน่ คาขอ และกาไรสุ ทธิ ในปี ล่าสุ ด
หลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้าน
ก่อนยืน่ คาขอมีกาไรสุ ทธิ และมีกาไร บาท
สุ ทธิในงวดสะสมของปี ที่ยนื่ คาขอ
การกระจายการถือหุ้นรายย่ อย* (หลังการเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน)
จานวนผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย > 300 ราย
อัตราส่ วนการถือหุ น้






ถือหุ น้ รวมกัน > 20% ของทุนชาระแล้ว
แต่ละรายต้องถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย การซื้ อขายที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย คือ ผูท้ ี่ไม่ได้เป็ น Strategic Shareholders โดย
Strategic Shareholders คือ กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร รวมถึงผู้

17

ที่เกี่ยวข้อง และ ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ > 5% นับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน
การได้รับอนุญาต
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ( ยกเว้น
นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ)
จานวนหุ ้นที่เสนอขาย
> 15% ของทุนชาระแล้ว
วิธีการเสนอขาย
ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ฐานะการเงินและสภาพ  มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น > 20 ล้านบาท
คล่อง
 สามารถพิสูจน์ได้วา่ บริ ษท
ั ยังมีสถานะทางการเงินที่มนั่ คง ตลอดจนมี
เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
การบริหารงาน
 มีผบู ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 ไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน **
 ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อการตัดสิ นใจของผู ้
ถือหุน้ และผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน**
การกากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน

 มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีมีกรรมการอิสระซึ่ งมีองค์ประกอบ
และคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
** และ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามและขอบเขตการดาเนิ นงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน **

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
งบการเงินและผูส้ อบ

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน **
 มีงบการเงินที่มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
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บัญชี

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน **
 ผูส้ อบบัญชีของผูย้ นื่ คาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ

** ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่
ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

ทีม่ า : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการกาไร (Earnings Management) และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน (2549) ทาการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับรายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร และการเปลี่ยนแปลงในระดับการเปิ ดเผยข้อมูล
ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลง
ในระดับ รายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ ยนแปลงใน
ระดับการเปิ ดเผย ข้อมูลอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ซึ่ ง อาจเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในระดับการ
เปิ ดเผยข้อมูลไม่ได้เพิ่มขึ้น หรื อลดลงตามความต้องการของผูบ้ ริ หาร แต่จะเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี และข้อ กาหนดของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง บริ ษทั จดทะเบียนส่ วนใหญ่มี
การเปิ ดเผยข้อมูลในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างปี 2547 และ 2546 แต่สาหรั บการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ด้า น การบริ ห ารและการจัด การกลับ พบว่า มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ในปริ ม าณ ที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจเกิดจากผูบ้ ริ หารยังไม่ให้ความสาคัญกับข้อมูลด้านนี้ เท่าที่ควร จึงเป็ นข้อสังเกต
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อนาไปปรับปรุ งในการออกข้อกาหนดในการ
เปิ ด เผยข้อมูลด้านการบริ หารและการจัดการในอนาคต ให้เป็ นประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ขอ้ มูลกลุ่มต่างๆ
ต่อไป
จันทร์ พิมพ์ อินทร์ ภิบาล (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การตกแต่งกาไรผ่านเงิ นลงทุนใน
หลักทรั พย์ในความต้องการของตลาดและหลัก ฐานเชิ งประจักษ์จากกลุ่ ม บริ ษทั หลักทรั พย์และ
บริ ษ ทั ประกันภัย ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย จากผลการวิจยั พบว่า เมื่ อ
กิจการมีผลการดาเนิ นงานต่ ากว่าปี ที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยหรื อปานกลาง และ เมื่อกิ จการมีผลการ
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ดาเนินงานสู งกว่าปี ที่ผา่ นมามากผิดปกติ กิจการมีแนวโน้มที่จะทาการตกแต่งกาไร โดยผ่านรายการ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ณัฐกานต์ วัชรชัยทโลสถ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้าง
ในดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร กับการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่ากระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานและรายการคงค้างรวมมีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และผลการดาเนิ นงานในอนาคตของกิ จการ โดยที่
กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และผลการ
ดาเนินงานในอนาคตมากกว่ารายการคงค้างรวม
ณัฐชริ นทร์ นพคุ ณสวัสดิ์ (2552) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง การศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่า งคุ ณภาพก าไรกับ ผลตอบแทนของหุ ้ น โดยผลการศึ ก ษาพบว่า ผลตอบแทนของหุ ้ น มี
ความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง อย่างมีนยั สาคัญ
พรทิวา ขาวสอาด (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการจัดการ
กาไร : กรณี ศึกษาบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้านอัตราการเติบโตและค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการจัดการ
กาไร ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวได้ให้ผลที่สอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีต โดยผูว้ ิจยั เชื่ อว่า กิจการที่มี
การจัดการกาไรมักสามารถดึ งดูดความสนใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้เข้ามาลงทุนซื้ อ
หลักทรัพย์หรื อหุ ้นที่กิจการออกจาหน่ ายได้สาเร็ จ ทาให้หลักทรัพย์ของกิ จการที่มีการจัดการกาไร
ดังกล่าวเป็ นที่ตอ้ งการของนักลงทุน จึงเป็ นผลผลักดันให้ราคาหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาสู งขึ้นตาม
กลไกของตลาดทุน
พัชรสุ ดา ปัญญาชื่นสกุลสุ ข (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อรายการคง
ค้างและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในการอธิ บายราคาหลักทรัพย์ : กรณี ศึกษาบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยการศึกษาความสามารถของรายการคงค้างและ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงานในการอธิ บายราคาหลักทรัพย์ และศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อรายการคงค้างและกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงานในการอธิ บายราคาหลัก ทรั พ ย์ ผล
การศึกษาพบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีความสามารถในการอธิ บายราคาหลักทรัพย์
ได้มากกว่ารายการคงค้าง ผลของการศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการอธิ บายราคา
หลักทรัพย์พบว่า กิ จการที่มีกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานหลักมาก กิ จการที่มีสินทรัพย์สูง
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กิจการที่มีอตั ราการเติบโตของกาไรสู ง และกิจการที่มีความผันผวนของกาไรสู ง กิจการเหล่านี้ จะมี
ความสามารถส่ วนเพิ่มของกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน มากกว่าความสามารถส่ วนเพิ่ม
ของรายการคงค้างในการอธิ บายราคาหลักทรัพย์ โดยการศึกษานี้ ช่วยให้นกั ลงทุนทราบถึงข้อมูล
ทางการบัญชีอื่นๆ โดยเฉพาะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในการประเมินราคาหลักทรัพย์
ธิ ดา อู่ทรัพย์เจริ ญชัย (2548) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ผลการศึกษาพบว่า (1) รายการคงค้างมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับโอกาส (ความ
น่ า จะเป็ น) ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี จ ะแสดงความเห็ น แบบที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป(2) ดัช นี เ งิ น สดจากการ
ดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับโอกาส (ความน่าจะเป็ น) ที่ผสู ้ อบบัญชี จะแสดงความเห็นแบบ
ที่เปลี่ ยนแปลงไป การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้พยายามที่จะลดความเสี่ ยงการละเว้นตัวแปรสาคัญที่มี
ความสัมพันธ์กบั โอกาส (ความน่าจะเป็ น) ที่ผสู ้ อบบัญชี จะแสดงความเห็นในแบบที่เปลี่ ยนแปลง
ไป โดยการเพิ่มตัวแปรควบคุม ผลการทดสอบพบว่าทิศทางความสัมพันธ์สอดคล้องกับงานวิจยั ใน
อดี ต กล่ าวคื อ โอกาส (ความน่ าจะเป็ น) ที่ ผูส้ อบบัญชี จะแสดงความเห็ นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ค่อนข้า งต่ า เมื่ อ (1) อัตราส่ วนสิ นทรั พย์หมุ นเวียนต่ อหนี้ สิ นหมุ นเวีย นอยู่ใ นระดับ สู ง และ (2)
อัตราส่ วนกาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อยอดขายสุ ทธิ อยูใ่ นระดับสู ง ในทางตรงกันข้ามการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าโอกาส (ความน่าจะเป็ น)ที่ผสู ้ อบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้าง
สู งในกรณี ที่งบการเงินถูกตรวจสอบโดยสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
สถาปัตย์ ดวงทรัพย์ (2552) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกาไรซึ่ งวัดค่า
จากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร และโอกาสในการเติบโต โดยศึกษาจากบริ ษทั ที่
อยูก่ ลุ่ม SET 50 INDEX ในช่วงปี 2547 – 2551 โดยพิจารณาโอกาสในการเติบโตของบริ ษทั จาก
การทาการวิเคราะห์ปัจจัยของตัวแปรดังนี้ 1) อัตราส่ วนมูลค่าตลาดของสิ นทรัพย์ต่อมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรั พย์ 2) อัตราส่ วนมูลค่าตลาดของส่ วนของหุ ้นสามัญต่อมูลค่าตามบัญชี ของหุ ้นสามัญ
และ 3) อัตราส่ วนกาไรต่อหุ ้นก่อนรายการพิเศษต่อมูลค่าตลาดของหุ ้นสามัญ ซึ่ งจากผลการศึกษา
พบว่า โอกาสในการเติบโตของบริ ษทั ตามปั จจัยทั้ง 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
Houge, Todd, and Tim Loughran (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ ้น AMEX
NYSE และ NASDAQ พบว่านักลงทุนโดยส่ วนใหญ่สนใจลงทุ นโดยพิจารณาจากกาไรที่เป็ น
ปั จจุบนั โดยไม่ได้คานึงรายการพึงรับพึงจ่ายและรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน ทั้งนี้
ได้ทาการทดสอบผ่านกลยุทธ์ในด้านการซื้ อขายทั้งหมด3ส่ วน ประกอบด้วย 1) นักลงทุนซื้ อขาย
หลักทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานสู งสุ ดและขายหลักทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจาก
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กิจกรรมดาเนินงานต่าสุ ด 2) นักลงทุนซื้ อขายหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีรายการพึงรับพึงจ่ายต่าสุ ด
และขายหลักทรั พ ย์ที่ มีรายการพึง รั บพึ งจ่ ายสู ง สุ ด และ 3) นัก ลงทุ นซื้ อหลัก ทรั พย์ที่ อยู่ในกลุ่ ม
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพกาไรสู งสุ ด โดยคุณภาพกาไรสู งสุ ดต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีกระเงิ น
สดจากกิจกรรมดาเนิ นงานสู ง และกาไรต่า และขายหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพกาไรต่าสุ ด โดยคุณภาพ
กาไรต่าสุ ดต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีกระเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่า และกาไรสู ง
Jacobson (1987) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on
investment : ROI) ได้แสดงให้เป็ นว่า ROI เป็ น Ratio ตัวชี้ วดั ที่สะท้อนให้เห็ นผลถึ งผลการ
ปฏิบตั ิงานเชิงเศรษฐกิจ เนื่ องจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment : ROI) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ กับ ผลตอบแทนของหุ น้
Malatesta and Sefcik (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงาน 3 ปี หลังจากมีการเสนอ
ขายหุ ้นสามัญต่อสาธารณชนครั้งแรกในสหรัฐอเมริ กา โดยผลการทดสอบพบว่าผลตอบแทนของ
หุ ้นในช่ วงแรกของบริ ษทั มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับการเปลี่ ยนแปลงรายการพึงรั บ พึงจ่ายผ่า น
รายการคงค้างในดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับช่ วงก่อนเสนอขายหุ ้นสามัญต่อ
สาธารณชนครั้ งแรก เนื่ องจากสาเหตุ ในด้านของข้อมูลช่ วงที่ ราคาหุ ้นสู งกว่าความเป็ นจริ ง การ
นาเสนอข้อมูลงบการเงินที่บิดเบือนจากความจริ ง และยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรายการพึงรับ
พึงจ่ายโดยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในช่วงเสนอขายหุ น้ สามัญต่อสาธารณชนครั้งแรก มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับผลการดาเนินงานในช่วง 3 ปี หลังจากที่เสนอขายหุ น้ สามัญต่อสาธารณชนครั้งแรก
Shen, Zhe, Coakley, and Insteford (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกาไรและรายการ
ผิดปกติในหลักทรัพย์ที่เสนอขายหุ ้นสามัญต่อสาธารณชนครั้งแรกในประเทศจีน จากผลการศึกษา
พบว่า ความหลากหลายทางเลือกในการรับรู ้รายการทางบัญชี โดยผ่านการตัดสิ นใจโดยผูม้ ีอานาจ
นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ก ระตุ ้น การสร้ า งโอกาสในการจัด การก าไรผ่า นรายการคงค้า งมากขึ้ น และจาก
การศึกษาพบว่าหลักทรัพย์มีการจัดการกาไรในปี ก่อนเสนอขายหุ ้นสามัญต่อสาธารณชนครั้งแรก
ส่ งผลให้ผลตอบแทนของหุ ้นในวันที่ เสนอขายครั้ งแรก มากกว่าผลตอบแทนของหุ ้น หลังวันที่
เสนอขายครั้งแรก
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Stefan Sundgren (2007) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของ
กิจการที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ในประเทศฟิ นแลนด์ โดยเลือกศึกษากลุ่ม
กิ จการทั้งสองกลุ่ มจากกิ จการที่รายการคงค้างและมี อตั ราส่ วนของผลตอบแทนที่อยู่ในระดับต่ า
จนถึ ง ติดลบ และจากผลการศึ กษาพบว่า รายการคงค้าง อันประกอบด้วย รายการค่า เสื่ อมราคา
รายการตัดจาหน่ายค่าความนิ ยม และรายการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์ มีความสัมพันธ์
กับ การจัด การก าไรในกิ จ การที่ อ ยู่ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละนอกตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ นประเทศ
ฟิ นแลนด์
สรุ ปผลการศึกษางานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกาไร (Earnings Management) และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง ให้ผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการกาไรตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและตัวแปรที่มีผลสอดคล้องกับการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการ
ปี ที่
นัยสาคัญ
ชื่ อผู้วจิ ัย
เรื่อง
จัดการกาไรผ่านรายการ
วิจัย
ทางสถิติ
คงค้ าง
จันทร์
2551 การตกแต่งกาไรผ่านเงินลงทุนใน
รายการเงินลงทุนใน
มี
พิมพ์
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและ หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
อินทร์ ภิ
หลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มบริ ษทั
บาล.
หลักทรัพย์และบริ ษทั ประกันภัยที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ณัฐกานต์ 2549 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคง 1) อัตราผลตอบแทนของ
มี
วัชรชัยท
ค้างในดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร กับการ
หลักทรัพย์ และ2)ผลการ
โลสถ.
ตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนในตลาด
ดาเนินงานในอนาคตของ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจการ
ณัฐ
2552 การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนของหุ ้น
มี
ชริ นทร์
คุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหุ น้
นพคุณ
สวัสดิ์.
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ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการ
นัยสาคัญ
ชื่ อผู้วจิ ัย
เรื่อง
จัดการกาไรผ่านรายการ
ทางสถิติ
คงค้ าง
พรทิวา
2555 การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับ ปัจจัยด้านอัตราการเติบโต
มี
ขาวสอาด
การจัดการกาไร : กรณี ศึกษาบริ ษทั จด
และค่าตอบแทนของ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ผูบ้ ริ หาร และประเภท
ไทย
ธุ รกิจอุตสาหกรรมของ
หลักทรัพย์
พิมพ์ชนก 2554 การจัดการกาไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่าย
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อ
มี
ตันต๊ะนา
ของบริ ษทั ที่เสนอขายหุ น้ ใหม่แก่
สิ นทรัพย์รวม สานัก
สาธารณชนเป็ นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ งานสอบบัญชีขนาดใหญ่
แห่งประเทศไทย
ขนาดบริ ษทั และธุ รกิจ
บริ การ
สถาปัตย์ 2552 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ 1) อัตราส่ วนมูลค่าตลาด
มี
ดวง
กาไรซึ่ งวัดค่าจากรายการคงค้างที่เกิดจาก ของสิ นทรัพย์ต่อมูลค่า
ทรัพย์.
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร และโอกาสในการ ตามบัญชีของสิ นทรัพย์
เติบโต
2) อัตราส่ วนมูลค่าตลาด
ของส่ วนของหุ น้ สามัญ
ต่อมูลค่าตามบัญชีของหุ น้
สามัญ และ
3) อัตราส่ วนกาไรต่อหุ น้
ก่อนรายการพิเศษต่อ
มูลค่าตลาดของหุ น้ สามัญ
Malatesta 2000 การศึกษาผลการดาเนิ นงาน 3 ปี หลังจากมี ผลตอบแทนของหุ ้นใน
มี
and Sefcik
การเสนอขายหุ ้นสามัญต่อสาธารณชนครั้ง ช่วงแรกของบริ ษทั ที่
แรกในสหรัฐอเมริ กา
เสนอขายหุ น้ ต่อ
สาธารณชนครั้งแรก
ปี ที่
วิจัย
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ชื่ อผู้วจิ ัย
Shen, Zhe,
Coakley,
and
Insteford
Stefan
Sundgren

ปี ที่
วิจัย

เรื่อง

2014 การจัดการกาไรและรายการผิดปกติใน
หลักทรัพย์ที่เสนอขายหุ น้ สามัญต่อ
สาธารณชนครั้งแรกในประเทศจีน
2007 การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของ
กิจการที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์และนอก
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศฟิ นแลนด์

ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการ
จัดการกาไรผ่านรายการ
คงค้ าง
การรับรู้รายการทางบัญชี
โดยผ่านการตัดสิ นใจของ
ฝ่ ายบริ หาร
1)รายการค่าเสื่ อมราคา
2) รายการตัดจาหน่ายค่า
ความนิยม และ3) รายการ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อย
ค่าของทรัพย์

นัยสาคัญ
ทางสถิติ
มี

มี

