
บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองผลกระทบของช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลักทรัพยค์ร้ังแรกต่อ

สาธารณชน  ท่ีมีต่อการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง    ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการก าไร (Earnings Management)  และผลการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการก าไร (Earnings Management) 
2. หลกัเกณฑใ์นการรับหลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชน 
3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการก าไร (Earnings Management) และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. สรุปผลการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการก าไร (Earnings Management)  

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

การจดัการก าไร ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) กระบวนการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีโดย
อาศยัขอ้บกพร่อง/ช่องโหว่ของขอ้ก าหนดทางบญัชี รวมถึง การเลือกนโยบายการบนัทึกและการ
รายงานตวัเลขทางบญัชีให้บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง            
2)กระบวนการท่ีมีการจดัรูปแบบรายการคา้หรือขอ้มูลทางการบญัชีให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 
โดยมิไดเ้สนอขอ้มูลดงักล่าวอยา่งมีความเป็นกลาง (Neutral) และสม ่าเสมอ (Consistent) (Healey 
และ Whalen, 1999)   

การจดัการก าไร หมายถึง การจดัโครงสร้างการรายงานก าไรหรือการจดัการโครงสร้างใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนใหม่ ดว้ยความสมคัรใจท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อก าไรตามท่ีฝ่าย
บริหารตอ้งการ (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2543) 

โดยสรุปมีแนวและวธีิการปฏิบติัท่ีนิยมดงัต่อไปน้ี  
1. Cookie Jar Reserve Techniques หมายถึง การส ารองก าไรท่ีมีอยูใ่นงวดปัจจุบนัไป

ใชใ้นอนาคต  โดยการตั้งประมาณการและภาระผกูพนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตในงวดปีปัจจุบนั ทั้งน้ี
ตวัเลขดงักล่าวเป็นเพียงตวัเลขประมาณการท่ีไม่สามารถรับรู้เป็นค่าท่ีแน่นอน ตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
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ของผูบ้ริหารในการประมาณการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารสามารถก าหนดตวัเลขก าไรให้
เป็นไปในทิศทางท่ีกิจการตอ้งการได ้โดยกลุ่มผูบ้ริหารมีความตอ้งการรักษาระดบัก าไร โดยหากปี
ปัจจุบนัมีสัดส่วนก าไรท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกบัก าไรในปีท่ีผ่านมา ก็อาจเป็นตน้เหตุท าให้ผูบ้ริหารมี
ความตอ้งการท่ีจะจดัการก าไรในปีปัจจุบนั โดยการตั้งส ารองประมาณการและภาระผกูพนัข้ึน 

2. Big Bath Techniques หมายถึง การน าค่าใชจ่้ายท่ีมีจ  านวนมากในกิจการมารับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในงวดเดียว โดยกลุ่มผูบ้ริหารมองวา่ ในเม่ือ ณ ปัจจุบนักิจการมีผลขาดทุน หรืออยูใ่น
สถานการณ์ในช่วงของ การปรับโครงสร้างการด าเนิน  การปรับโครงสร้างหน้ี การยกเลิกส่วนการ
ด าเนินงาน หรือการประมาณการดอ้ยค่าหรือตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นอยูแ่ลว้ในปีปัจจุบนั จึงเป็นเหตุ
ให้ผูบ้ริหารพิจารณาได้ว่า ควรจะต้องรีบรับรู้รายการกลุ่มดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีบญัชี 
ปัจจุบนั เพื่อหวงัให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในอนาคตได ้เน่ืองจากไม่ตอ้งมีการรับรู้ค่าใชจ่้าย
ในกลุ่มดงักล่าวอีก 

3. Big Bet on The Future Techniques หมายถึง การท่ีบริษทัตดัสินใจเลือกซ้ือบริษทั
อีกบริษทัหน่ึง เพื่อหวงัผลในการตกแต่งตวัเลขงบการเงินให้เป็นไปตามตอ้งการ โดยวิธีการจะช่วย
ให้กิจการมีผลก าไรสูงข้ึน โดยวิธีท่ีนิยมจดัการไดแ้ก่ การรวมรายไดใ้นกิจการท่ีถูกซ้ือเป็นรายได้
ของกิจการในงบการเงินรวม ก็จะส่งผลท าให้รายได้รวมกิจการเพิ่มข้ึน และ การตัดจ าหน่าย
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาของบริษทัท่ีถูกซ้ือ ณ ช่วงปีคราวเดียวท่ีซ้ือกิจการในงบ
ก าไรขาดทุน จะไดไ้ม่ตอ้งน าผลของค่าใชจ่้ายดงักล่าวไปรับรู้อีกคร้ังในอนาคต เพื่อหวงัให้ก าไรใน
อนาคตสูงข้ึน 

4. Accounting Method Choice หมายถึง การมีทางเลือกในดา้นแนวปฏิบติัส าหรับ
วิธีการบันทึกบัญชี โดยการอาศยัทางเลือกท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารเลือกปฏิบติัไดต้ามดุลยพินิจ  

5. Immaterial Misapplication of Accounting Principles หมายถึง การตกแต่งตวัเลข
ก าไร ดว้ยการบนัทึกจ านวนเงินท่ีไม่มีมูลค่าท่ีเป็นนยัส าคญั ให้เป็นก าไรตามท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงการ
จดัท ารายการดงักล่าวทางผูส้อบบญัชีจะไม่สนใจในประเด็นดงักล่าว เน่ืองจากเป็นมูลค่าท่ีนอ้ยและ
ไม่เป็นนยัส าคญั  

6. Premature Recognition of Revenue หมายถึง การเร่งรับรู้รายไดก่้อนเวลาท่ีควรจะ
รับรู้ โดยแนวปฏิบติัเร่ืองการรับรู้รายไดน้ี้ โดยส่วนใหญ่มกัพบในกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งมีการรับรู้รายได้
แบบประเมินประมาณการตามขั้นความส าเร็จ ซ่ึงตอ้งอาศยัดุลยพินิจในกลุ่มผูบ้ริหารร่วมดว้ย จึง
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารไดก้ าหนดการรับรู้รายไดเ้พิ่มลด ในการน าเสนอได ้ 
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หลกัเกณฑ์ในการรับหลกัทรัพย์บริษัทที่เสนอขายหลกัทรัพย์ต่อสาธารณชน 
ในการรับหลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชน ทางคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน ซ่ึงเป็นผูดู้แลและก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข การเขา้เป็นบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
ซ่ึงส าหรับรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบดว้ย 1) กรณีเขา้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 2) กรณีเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
 

1) กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กรณีเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น  ทางคณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะ

พิจารณาจากองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ในส่วนท่ี 1 คุณสมบติัของหุ้นสามญั (Common Stock) และ 
ในส่วนท่ี 2 คุณสมบติัของบริษทัท่ียืน่ค าขอ  

 
ส่วนที ่1 คุณสมบัติของหุ้นสามัญ  : กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หุน้สามญัของบริษทัท่ียื่นค าขอ ตอ้งเป็นหุ้นท่ีระบุช่ือผูถื้อและไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุ้น

เวน้แต่ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
 
ส่วนที ่2 คุณสมบัติของบริษัททีย่ืน่ค าขอ : กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษทัท่ียื่นค าขอ ทางคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะพิจารณา แบ่งออกเป็น 4 เร่ือง อนั

ประกอบดว้ย 1 ) สถานะของบริษทัท่ียื่นค าขอ   2)  การกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย (หลงัการเสนอ
ขายหุน้แก่ประชาชน)   3)  การเสนอขายหุน้แก่ประชาชน และ 4)  การบริหารงาน 

ในแต่ละเร่ืองจะแยกพิจารณาในส่วนคุณสมบติัออกเป็น 2 ส่วนเกณฑ์ โดยคุณสมบติัท่ีเป็น
ส่วนของ 1) เกณฑ์ก าไรสุทธิ  และ 2) เกณฑ์ Market Cap มากกว่า 5,000 ล้านบาท  ซ่ึงเกณฑ ์
Market Cap หมายถึง Market Capitalization ท่ีค  านวณจาก  1. กรณีท่ีผูย้ื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใชร้าคาเสนอขาย ต่อประชาชน
ทัว่ไป และ2. กรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงั 1 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาท่ีเป็นธรรม ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูก้  าหนด ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที1่   แสดงคุณสมบัติของบริษัททีย่ื่นค าขอ : กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง คุณสมบัติ 

เกณฑ์ก าไรสุทธิ เกณฑ์ Market Cap > 5,000 ลบ. 
สถานะ 
 บริษทัมหาชนจ ากดั หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
ทุนช าระแล้วเฉพาะหุ้น
สามัญ* 
(หลงัการเสนอขายหุน้แก่
ประชาชน) 

> 300 ลบ. > 300 ลบ. 

ผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 
ปี ล่าสุดก่อน ยืน่ค  าขอรวมกนั > 50 
ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยืน่ค  าขอ
มีก าไรสุทธิ > 30 ลา้นบาท และมี 
ก าไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ค  าขอ 

      มี Mkt. Cap. > 5,000 ลบ. 

มีผลการด าเนินงานต่อเน่ือง > 3 ปี โดยอยูภ่ายใตก้ารจดัการของผูบ้ริหาร 
ส่วนใหญ่ชุดเดียวกนั > 1 ปี ก่อนการยืน่ค  าขอ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงาน ท่ี
ปรากฏสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถ ในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารชุดดงักล่าว (กรณีรัฐวสิาหกิจใหน้บัผลการด าเนินงาน ก่อนการ
แปรรูปเป็นผลการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองได)้ 

การกระจายการถือหุ้นรายย่อย* (หลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) 
จ านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ย > 1,000 ราย 

อตัราส่วนการถือหุน้  ถือหุน้รวมกนั > 25% ของทุนช าระแลว้ หาก 300  ทุน < 3,000 ลา้น
บาท 

 ถือหุน้รวมกนั > 20% ของทุนช าระแลว้ หากทุน > 3,000 ลา้นบาท 

 แต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วย  การซ้ือขายท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย คือ ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็น  Strategic Shareholders 
โดย  Strategic Shareholders คือ 
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 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้น > 5% นบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 
การไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.             

( ยกเวน้นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ) 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  
-ทุนช าระแลว้ < 500 ลบ  
 
-ทุนช าระแลว้ > 500 ลบ.  

 
> 15% ของทุนช าระแลว้  
 
> 10% ของทุนช าระแลว้ หรือมูลค่าหุน้สามญัตามมูลค่าท่ีตราไว ้> 75 ลา้น
บาทแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

วธีิการเสนอขาย ผา่นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์
ฐานะการเงินและสภาพ
คล่อง 

 มีส่วนของผูถื้อหุ้น > 300 ลา้นบาท 

 สามารถพิสูจน์ไดว้า่บริษทัยงัมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง ตลอดจนมี
เงินทุนหมุนเวยีนท่ีเพียงพอ 

การบริหารงาน 
 

 มีผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ** 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าผนืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอาจมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตดัสินใจของผู ้
ถือหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย  ์

 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ คณะกรรมการบริษทัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน** 

การก ากบัดูแลกิจการ 
และการควบคุมภายใน 

 มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีกรรมการอิสระซ่ึงมีองคป์ระกอบ 
และคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
** และ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงมีคุณสมบติั

http://www.set.or.th/th/products/listing/parties_p1.html#a2
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ตามและขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนดในประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.** 

ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

 ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ** 

งบการเงินและผูส้อบ
บญัชี 

 มีงบการเงินท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ** 

 ผูส้อบบญัชีของผูย้ืน่ค  าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ  

** ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ (ฉบบัประมวล)   

ทีม่า:ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557. 
 
2) กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
กรณีเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น  ทางคณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะ

พิจารณาจากองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ในส่วนท่ี 1 คุณสมบติัของหุ้นสามญั (Common Stock) และ 
ในส่วนท่ี 2 คุณสมบติัของบริษทัท่ียืน่ค  าขอ  

 
ส่วนที ่1 คุณสมบัติของหุ้นสามัญ  : กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
หุ้นสามญัของบริษทัท่ียื่นค าขอ ตอ้งเป็นหุ้นระบุช่ือผูถื้อและไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุ้น

เวน้แต่ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
 
ส่วนที ่2 คุณสมบัติของบริษัททีย่ืน่ค าขอ : กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษทัท่ียื่นค าขอ ทางคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะพิจารณา แบ่งออกเป็น 4 เร่ือง อนั

ประกอบดว้ย 1 ) สถานะของบริษทัท่ียื่นค าขอ   2)  การกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย (หลงัการเสนอ
ขายหุน้แก่ประชาชน)   3)  การเสนอขายหุน้แก่ประชาชน และ 4)  การบริหารงาน 

http://www.sec.or.th/infocenter/report/Content_0000000236.jsp?categoryID=CAT0000063&lang=th
http://www.sec.or.th/infocenter/report/Content_0000000236.jsp?categoryID=CAT0000063&lang=th
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ในแต่ละเร่ืองจะแยกพิจารณาในส่วนคุณสมบติัออกเป็น 2 ส่วนเกณฑ์ โดยคุณสมบติัท่ีเป็น
ส่วนของ 1) เกณฑ์ก าไรสุทธิ  และ 2) เกณฑ์ Market Cap มากกว่า 5,000 ล้านบาท  ซ่ึงเกณฑ ์
Market Cap หมายถึง Market Capitalization ท่ีค  านวณจาก  1. กรณีท่ีผูย้ื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใชร้าคาเสนอขาย ต่อประชาชน
ทัว่ไป  และ 2. กรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงั 1 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาท่ีเป็นธรรม ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูก้  าหนด 

 

ตารางที ่2 แสดงคุณสมบัติของบริษัททีย่ื่นค าขอ : กรณเีข้าตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
 

เร่ือง คุณสมบัติ 
เกณฑ์ก าไรสุทธิ เกณฑ์ Market Cap > 1,000 ลบ. 

สถานะ 
 บริษทัมหาชนจ ากดั หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
ทุนช าระแล้วเฉพาะหุ้น
สามัญ* 
(หลงัการเสนอขายหุน้แก่
ประชาชน) 

> 20 ลบ. > 20 ลบ. 

ผลการด าเนินงาน มีผลการด าเนินงานต่อเน่ือง > 2 ปี 
โดยอยูภ่ายใตก้ารจดัการของผูบ้ริหาร 
ส่วนใหญ่ชุดเดียวกนั > 1 ปี ก่อนการ
ยืน่ค  าขอ และก าไรสุทธิในปีล่าสุด
ก่อนยืน่ค  าขอมีก าไรสุทธิ และมีก าไร
สุทธิในงวดสะสมของปีท่ียืน่ค าขอ 

ในกรณีท่ีมีผลการด าเนินการเพียง 
1 ปี สามารถเขา้จดทะเบียนได ้
หากมีมูลค่าราคาตลาดของ
หลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้น
บาท 

การกระจายการถือหุ้นรายย่อย* (หลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) 
จ านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ย > 300 ราย 

อตัราส่วนการถือหุน้  ถือหุน้รวมกนั > 20% ของทุนช าระแลว้ 

 แต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วย   การซ้ือขายท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย คือ ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็น   Strategic Shareholders โดย  
Strategic Shareholders คือ  กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผู ้
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ท่ีเก่ียวขอ้ง  และ ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ > 5% นบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 
การไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ( ยกเวน้

นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ) 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  > 15% ของทุนช าระแลว้ 
วธีิการเสนอขาย ผา่นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์
ฐานะการเงินและสภาพ
คล่อง 

 มีส่วนของผูถื้อหุ้น > 20 ลา้นบาท 

 สามารถพิสูจน์ไดว้า่บริษทัยงัมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง ตลอดจนมี
เงินทุนหมุนเวยีนท่ีเพียงพอ 

การบริหารงาน 
 

 มีผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ** 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอาจมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตดัสินใจของผู ้
ถือหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย  ์

มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ คณะกรรมการบริษทัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน** 

การก ากบัดูแลกิจการ 
และการควบคุมภายใน 

 มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีกรรมการอิสระซ่ึงมีองคป์ระกอบ
และคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
** และ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงมีคุณสมบติั
ตามและขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ** 

ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ** 

งบการเงินและผูส้อบ
 มีงบการเงินท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
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บญัชี ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ** 

 ผูส้อบบญัชีของผูย้ืน่ค  าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 

** ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ (ฉบบัประมวล)  

ทีม่า : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557. 
 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการก าไร (Earnings Management) และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

กอบชยั ชิดเช้ือสกุลชน (2549) ท าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัรายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และการเปล่ียนแปลงในระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลง
ในระดบั รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัการเปิดเผย ข้อมูลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในระดบัการ
เปิดเผยขอ้มูลไม่ไดเ้พิ่มข้ึน หรือลดลงตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร แต่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการบญัชี และขอ้ ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่มี
การเปิดเผยขอ้มูลในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2547 และ 2546 แต่ส าหรับการ
เปิดเผยข้อมูลด้าน การบริหารและการจัดการกลับพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลในปริมาณ ท่ีไม่
เปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจเกิดจากผูบ้ริหารยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลดา้นน้ีเท่าท่ีควร จึงเป็นขอ้สังเกต 
ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อน าไปปรับปรุงในการออกขอ้ก าหนดในการ
เปิด เผยขอ้มูลดา้นการบริหารและการจดัการในอนาคต ให้เป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้ขอ้มูลกลุ่มต่างๆ 
ต่อไป 

 
จนัทร์พิมพ์ อินทร์ภิบาล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การตกแต่งก าไรผ่านเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาดและหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัประกนัภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการวิจยัพบว่า เม่ือ
กิจการมีผลการด าเนินงานต ่ากว่าปีท่ีผ่านมาเพียงเล็กน้อยหรือปานกลาง และ เม่ือกิจการมีผลการ



 19 

ด าเนินงานสูงกวา่ปีท่ีผา่นมามากผดิปกติ กิจการมีแนวโนม้ท่ีจะท าการตกแต่งก าไร โดยผา่นรายการ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 
ณฐักานต ์วชัรชยัทโลสถ (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการคงคา้ง

ในดุลยพินิจของผูบ้ริหาร กบัการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ผลการศึกษาพบวา่กระแสเงินสดจากการด าเนินงานและรายการคงคา้งรวมมีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการ โดยท่ี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และผลการ
ด าเนินงานในอนาคตมากกวา่รายการคงคา้งรวม 

 
ณัฐชรินทร์  นพคุณสวสัด์ิ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ระหว่างคุณภาพก าไรกับผลตอบแทนของหุ้น โดยผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนของหุ้นมี
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง อยา่งมีนยัส าคญั 

 
พรทิวา  ขาวสอาด (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการจดัการ

ก าไร : กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัดา้นอตัราการเติบโตและค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการจดัการ
ก าไร ทั้งน้ีผลการศึกษาดงักล่าวไดใ้หผ้ลท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต โดยผูว้ิจยัเช่ือวา่ กิจการท่ีมี
การจดัการก าไรมกัสามารถดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เขา้มาลงทุนซ้ือ
หลกัทรัพยห์รือหุ้นท่ีกิจการออกจ าหน่ายไดส้ าเร็จ ท าให้หลกัทรัพยข์องกิจการท่ีมีการจดัการก าไร
ดงักล่าวเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน จึงเป็นผลผลกัดนัให้ราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวมีราคาสูงข้ึนตาม
กลไกของตลาดทุน 

 
พชัรสุดา ปัญญาช่ืนสกุลสุข (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายการคง

คา้งและกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์: กรณีศึกษาบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการศึกษาความสามารถของรายการคงคา้งและ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อรายการคงค้างและกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในการอธิบายราคาหลักทรัพย ์ผล
การศึกษาพบวา่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพย์
ไดม้ากกวา่รายการคงคา้ง ผลของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอธิบายราคา
หลกัทรัพยพ์บว่า กิจการท่ีมีก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานหลกัมาก กิจการท่ีมีสินทรัพยสู์ง 
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กิจการท่ีมีอตัราการเติบโตของก าไรสูง และกิจการท่ีมีความผนัผวนของก าไรสูง กิจการเหล่าน้ีจะมี
ความสามารถส่วนเพิ่มของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน มากกว่าความสามารถส่วนเพิ่ม
ของรายการคงคา้งในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์โดยการศึกษาน้ีช่วยให้นกัลงทุนทราบถึงขอ้มูล
ทางการบญัชีอ่ืนๆ โดยเฉพาะกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในการประเมินราคาหลกัทรัพย ์

 
ธิดา อู่ทรัพยเ์จริญชยั (2548) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพก าไรกบัรายงาน

ของผูส้อบบญัชี ผลการศึกษาพบว่า (1) รายการคงคา้งมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาส (ความ
น่าจะเป็น) ท่ีผู ้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป(2) ดัชนีเงินสดจากการ
ด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัโอกาส (ความน่าจะเป็น) ท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดงความเห็นแบบ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดพ้ยายามท่ีจะลดความเส่ียงการละเวน้ตวัแปรส าคญัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัโอกาส (ความน่าจะเป็น) ท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดงความเห็นในแบบท่ีเปล่ียนแปลง
ไป โดยการเพิ่มตวัแปรควบคุม ผลการทดสอบพบวา่ทิศทางความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัใน
อดีต กล่าวคือ โอกาส (ความน่าจะเป็น) ท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดงความเห็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป
ค่อนขา้งต ่าเม่ือ (1) อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนอยู่ในระดบัสูง และ (2) 
อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อยอดขายสุทธิอยูใ่นระดบัสูง ในทางตรงกนัขา้มการศึกษา
คร้ังน้ีพบวา่โอกาส (ความน่าจะเป็น)ท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดงความเห็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้ง
สูงในกรณีท่ีงบการเงินถูกตรวจสอบโดยส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 

 
สถาปัตย ์ดวงทรัพย ์ (2552) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการก าไรซ่ึงวดัค่า

จากรายการคงคา้งท่ีเกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และโอกาสในการเติบโต โดยศึกษาจากบริษทัท่ี
อยูก่ลุ่ม SET 50 INDEX ในช่วงปี 2547 – 2551 โดยพิจารณาโอกาสในการเติบโตของบริษทัจาก
การท าการวเิคราะห์ปัจจยัของตวัแปรดงัน้ี 1) อตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพยต่์อมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย ์ 2) อตัราส่วนมูลค่าตลาดของส่วนของหุ้นสามญัต่อมูลค่าตามบญัชีของหุ้นสามญั 
และ 3) อตัราส่วนก าไรต่อหุ้นก่อนรายการพิเศษต่อมูลค่าตลาดของหุ้นสามญั ซ่ึงจากผลการศึกษา
พบวา่ โอกาสในการเติบโตของบริษทัตามปัจจยัทั้ง 3 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กบั การจดัการก าไร 

 
Houge, Todd, and Tim Loughran (2000) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการลงทุนในตลาดหุ้น AMEX 

NYSE และ NASDAQ พบว่านกัลงทุนโดยส่วนใหญ่สนใจลงทุนโดยพิจารณาจากก าไรท่ีเป็น
ปัจจุบนั โดยไม่ไดค้  านึงรายการพึงรับพึงจ่ายและรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ทั้งน้ี
ไดท้  าการทดสอบผ่านกลยุทธ์ในดา้นการซ้ือขายทั้งหมด3ส่วน ประกอบดว้ย 1) นกัลงทุนซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสูงสุดและขายหลกัทรัพยท่ี์มีกระแสเงินสดจาก
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กิจกรรมด าเนินงานต ่าสุด 2) นกัลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มท่ีมีรายการพึงรับพึงจ่ายต ่าสุด
และขายหลกัทรัพยท่ี์มีรายการพึงรับพึงจ่ายสูงสุด และ 3) นักลงทุนซ้ือหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่ม
หลกัทรัพยท่ี์มีคุณภาพก าไรสูงสุด โดยคุณภาพก าไรสูงสุดตอ้งประกอบดว้ยหลกัทรัพยท่ี์มีกระเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานสูง และก าไรต ่า และขายหลกัทรัพยท่ี์มีคุณภาพก าไรต ่าสุด โดยคุณภาพ
ก าไรต ่าสุดตอ้งประกอบดว้ยหลกัทรัพยท่ี์มีกระเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต ่า และก าไรสูง  

 
Jacobson (1987) ได้ศึกษาเก่ียวกับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 

investment : ROI) ไดแ้สดงให้เป็นว่า ROI เป็น Ratio ตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นให้เห็นผลถึงผลการ
ปฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจาก อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment : ROI) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั กบั ผลตอบแทนของหุน้ 

 
Malatesta and Sefcik (2000) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 3 ปี หลงัจากมีการเสนอ

ขายหุ้นสามญัต่อสาธารณชนคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา โดยผลการทดสอบพบว่าผลตอบแทนของ
หุ้นในช่วงแรกของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเปล่ียนแปลงรายการพึงรับพึงจ่ายผ่าน
รายการคงคา้งในดุลยพินิจของผูบ้ริหารมากกว่าปกติเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนเสนอขายหุ้นสามญัต่อ
สาธารณชนคร้ังแรก เน่ืองจากสาเหตุในด้านของขอ้มูลช่วงท่ีราคาหุ้นสูงกว่าความเป็นจริง การ
น าเสนอขอ้มูลงบการเงินท่ีบิดเบือนจากความจริง และยงัพบวา่มีการเปล่ียนแปลงของรายการพึงรับ
พึงจ่ายโดยดุลยพินิจของผูบ้ริหารในช่วงเสนอขายหุน้สามญัต่อสาธารณชนคร้ังแรก มีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัผลการด าเนินงานในช่วง 3 ปีหลงัจากท่ีเสนอขายหุน้สามญัต่อสาธารณชนคร้ังแรก 

 
Shen, Zhe, Coakley, and Insteford (2014) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการก าไรและรายการ

ผดิปกติในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหุ้นสามญัต่อสาธารณชนคร้ังแรกในประเทศจีน จากผลการศึกษา
พบวา่ ความหลากหลายทางเลือกในการรับรู้รายการทางบญัชีโดยผ่านการตดัสินใจโดยผูมี้อ  านาจ
นั้น เป็นส่ิงท่ีกระตุ้นการสร้างโอกาสในการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างมากข้ึน และจาก
การศึกษาพบว่าหลกัทรัพยมี์การจดัการก าไรในปีก่อนเสนอขายหุ้นสามญัต่อสาธารณชนคร้ังแรก 
ส่งผลให้ผลตอบแทนของหุ้นในวนัท่ีเสนอขายคร้ังแรก มากกว่าผลตอบแทนของหุ้น หลงัวนัท่ี
เสนอขายคร้ังแรก  
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Stefan Sundgren (2007) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งของ
กิจการท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละนอกตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศฟินแลนด์ โดยเลือกศึกษากลุ่ม
กิจการทั้งสองกลุ่มจากกิจการท่ีรายการคงคา้งและมีอตัราส่วนของผลตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัต ่า
จนถึงติดลบ  และจากผลการศึกษาพบว่ารายการคงคา้ง อนัประกอบด้วย รายการค่าเส่ือมราคา 
รายการตดัจ าหน่ายค่าความนิยม และรายการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพย ์มีความสัมพนัธ์
กับ การจัดการก าไรในกิจการท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ฟินแลนด ์

 
สรุปผลการศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการก าไร (Earnings Management) และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง ให้ผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในการ
จดัการก าไรตามตารางดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและตวัแปรท่ีมีผลสอดคลอ้งกบัการจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้ง 

ช่ือผู้วจัิย 
ปีที่
วจัิย 

เร่ือง 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการ
จัดการก าไรผ่านรายการ

คงค้าง 

นัยส าคัญ
ทางสถิติ 

จนัทร์
พิมพ ์
อินทร์ภิ
บาล. 

2551 การตกแต่งก าไรผา่นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและ
หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากกลุ่มบริษทั
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัประกนัภยัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

รายการเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

มี 

ณฐักานต ์
วชัรชยัท
โลสถ. 

2549 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการคง
คา้งในดุลยพินิจของผูบ้ริหาร กบัการ
ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1) อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์และ2)ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของ
กิจการ 

มี 

ณฐั
ชรินทร์  
นพคุณ
สวสัด์ิ. 

2552 การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณภาพก าไรกบัผลตอบแทนของหุน้  

ผลตอบแทนของหุ้น มี 
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ช่ือผู้วจัิย 
ปีที่
วจัิย 

เร่ือง 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการ
จัดการก าไรผ่านรายการ

คงค้าง 

นัยส าคัญ
ทางสถิติ 

พรทิวา  
ขาวสอาด 

2555 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
การจดัการก าไร : กรณีศึกษาบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

ปัจจยัดา้นอตัราการเติบโต
และค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหาร และประเภท
ธุรกิจอุตสาหกรรมของ
หลกัทรัพย ์

มี 

พิมพช์นก 
ตนัตะ๊นา   

2554 การจดัการก าไรผา่นรายการพึงรับพึงจ่าย
ของบริษทัท่ีเสนอขายหุน้ใหม่แก่
สาธารณชนเป็นคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม ส านกั
งานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 
ขนาดบริษทั และธุรกิจ
บริการ 

มี 

สถาปัตย ์
ดวง
ทรัพย.์ 

2552 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการ
ก าไรซ่ึงวดัค่าจากรายการคงคา้งท่ีเกิดจาก
ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และโอกาสในการ
เติบโต 

1) อตัราส่วนมูลค่าตลาด
ของสินทรัพยต่์อมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย ์  
2) อตัราส่วนมูลค่าตลาด
ของส่วนของหุน้สามญั
ต่อมูลค่าตามบญัชีของหุน้
สามญั และ  
3) อตัราส่วนก าไรต่อหุน้
ก่อนรายการพิเศษต่อ
มูลค่าตลาดของหุน้สามญั 

มี 

Malatesta 
and Sefcik  

2000 การศึกษาผลการด าเนินงาน 3 ปี หลงัจากมี
การเสนอขายหุ้นสามญัต่อสาธารณชนคร้ัง
แรกในสหรัฐอเมริกา 

ผลตอบแทนของหุ้นใน
ช่วงแรกของบริษทัท่ี
เสนอขายหุน้ต่อ
สาธารณชนคร้ังแรก 

มี 
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ช่ือผู้วจัิย 
ปีที่
วจัิย 

เร่ือง 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการ
จัดการก าไรผ่านรายการ

คงค้าง 

นัยส าคัญ
ทางสถิติ 

Shen, Zhe, 
Coakley, 
and 
Insteford  

2014 การจดัการก าไรและรายการผดิปกติใน
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหุน้สามญัต่อ
สาธารณชนคร้ังแรกในประเทศจีน 

การรับรู้รายการทางบญัชี
โดยผา่นการตดัสินใจของ
ฝ่ายบริหาร 

มี 

Stefan 
Sundgren 

2007 การจดัการก าไรผา่นรายการคงคา้งของ
กิจการท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละนอก
ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศฟินแลนด์ 

1)รายการค่าเส่ือมราคา  
2) รายการตดัจ าหน่ายค่า
ความนิยม และ3) รายการ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของทรัพย ์

มี 

 


