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การวิเคราะห�ความแปรปรวนของผลต�างภาษีเงินได�นิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยที่มีนโยบายการบัญชีสําหรับการตีราคาสินค�าคงเหลือ และ

ขนาดกิจการแตกต�างกันมีขึ้นเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ�ระหว�างผลต�างภาษีเงินได�นิติบุคคล 

ขนาดของกิจการ และวิธีการตีราคาสินค�าคงเหลือ โดยเก็บรวบรวมข�อมูลสินทรัพย�รวม 

นโยบายการบัญชีการตีราคาสินค�าคงเหลือ ได�แก� วิธีเข�าก�อนออกก�อน วิธีถัวเฉลี่ยถ�วง

น้ําหนัก และวิธีอื่นจากหมายเหตุประกอบงบการเงินต้ังแต�ป� 2549 ถึง 2553 สําหรับผลต�าง

ภาษีเงินได�นิติบุคคลวัดจากผลต�างระหว�างอัตราภาษีเงินได�นิติบุคคลท่ีชําระกับอัตราภาษีเงินได�

นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ผลการวิเคราะห�แสดงให�เห็นว�าผลต�างภาษีเงินได�นิติบุคคล

ส�วนใหญ�เป�นผลจากกําไรสุทธิทางบัญชีมีค �ามากกว�ากําไรสุทธิทางภาษีและแตกต�างกัน

ตามขนาดกิจการอย�างมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทจดทะเบียนท่ีตีราคาสินค�าคงเหลือ

แบบเข�าก�อนออกก�อนมีผลต�างภาษีเงินได�นิติบุคคลเป�นจํานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

วิธีถัวเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักกับวิธีอื่น

คําสําคัญ: นโยบายการบัญชีสําหรับการตีราคาสินค�าคงเหลือ ผลต�างภาษีเงินได�นิติบุคคล
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ผลต�างภาษีเงินได�นติิบคุคล นโยบายการบัญชกีารตีราคาสินค�าคงเหลือ และขนาดของกจิการ กรณีบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

This variance analysis of corporate income taxes differences of the listed company in the Stock 

Exchange of Thailand which have the different inventory valuation policies and firm size, was up to 

examine the relationship between the corporate income taxes differences, firm size, and inventory 

valuation methods of Thai Listed firm. The total assets and inventory valuation methods; First in first 

out, Weighted average, and other methods were collected from the notes of financial statements from 

2006 to 2010, for the corporate income taxes differences measured by the different rate of corporate 

income taxes paid on and the income tax rate under the Revenue Code. The analysis shown that the 

corporate income taxes differences mainly due to a higher accounting profit than taxable income and 

have different amounts according to the company’s firm size significantly. In addition, the listed companies 

that valued the inventory with FIFO have the highest corporate income taxes differences, compare with 

the weighted average method, and other methods significantly.

Keywords: Accounting Policy for Inventory Valuation, Corporate Income Taxes Differences

ABSTRACT

บทนํา
นโยบายการบัญชีสําหรับการตีราคาสินคาคงเหลือ 

หมายถึง วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือที่กิจการเลือกใช
ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอ
มูลคาของสินคาคงเหลือสิ้นงวด ตนทุนขาย และกําไรสุทธิ
ของกิจการ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 ปรับปรุง 2552 เรื่อง สินคาคงเหลือ 
กําหนดไว 3 วิธี ไดแก วิธีเขากอนออกกอน วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักและวิธีเจาะจง การกําหนดนโยบายการบัญชี
สําหรับการตีราคาสินคาคงเหลือ ขึ้นอยูกับลักษณะทาง
กายภาพ และการเปล่ียนแปลงในระดับราคาสินคาประเภท
นั้นๆ กลาวคือ หากสินคามีลักษณะเหมือนกันและผลิต
เปนจํานวนมาก แตตนทุนการผลิตในแตละรอบแตกตางกัน 
ลักษณะการหมุนเวียนของสินคาเปนการขายสินคาท่ีผลิต
กอน วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือที่เหมาะสม คือวิธีเขากอน
ออกกอน แตถาตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละรอบ

มีความแตกตางกันนอยหรือไมมีความแตกตาง วิธีตนทุน
ถัวเฉลี่ยจะเปนวิธีที่ เหมาะสม แตถ าสินคาที่ผลิตมีการ
ออกแบบเปนพิเศษตามความตองการของลูกคาหรือผู ซื้อ
วิธีเจาะจงจะเปนวิธีที่เหมาะที่สุด ในการวัดกําไรสุทธิของ
กิจการ กิจการจะตองนําตนทุนสินคาที่ขายหักออกจาก
ยอดขายสุทธิเพื่อแสดงเปนกําไรขั้นตน ในกรณีที่มียอดขาย
สุทธิเทากัน หากกิจการใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
แตกตางกัน จะสงผลตอกําไรขั้นตนของกิจการทันที ทําให
กําไรขั้นตนไมเทากัน และสงผลตอไปยังกําไรสุทธิของกิจการ 
ดังนั้น วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือจึงเปนขอมูลที่กิจการ
จะตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใต
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ เพื่อใหผู ใชงบการเงินสามารถ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํากําไรของกิจการไดชัดเจน
และถูกตองมากข้ึน

การวัดกําไรสุทธิของกิจการจะเปนการวัดกําไรทางบัญชี
เพื่อการรายงานทางการเงิน ตัวเลขกําไรสุทธิแสดงใหเห็นถึงDo
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บทความวิจัย

มูลคาเชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของกิจการ อันเปนผลมาจาก
การดําเนินงานในรอบระยะเวลารายงานหนึ่งๆ แตในทาง
ภาษีอากร การวัดกําไรสุทธิของกิจการหรือกําไรสุทธิ
พึงประเมิน มีขึ้นเพื่อใชในการคํานวณคาภาษีเงินไดนิติบุคคล
ที่ต องชําระ และมีวิธีคิดตามประมวลรัษฎากร ในที่นี้
เรียกวา “กําไรสุทธิทางภาษี” กิจการจะตองการปรับปรุง
กําไรสุทธิทางบัญชีใหเปนกําไรสุทธิพึงประเมินตามเกณฑ
ของประมวลรัษฎากร โดยแสดงรายการปรับปรุงดังกลาว
ในแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ภงด. 50 
และ ภงด. 51 ในการยื่นแบบชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประจําป  เกณฑการคํานวณกําไรสุทธิพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากร โดยสวนใหญเกี่ยวของกับรายไดและ
คาใชจายตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ความแตกตาง
ระหวางเกณฑการวัดกําไรสุทธิทางบัญชีกับทางภาษี จึงทําให
เกิดผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคล (พจน วีรศุทธากร, 2550)

กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
กําไรสุทธิเปนเปาหมายสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนและเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบริษัท
เปนขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและ
สัมพันธกับมูลคาของกิจการ และยังอาจนําไปใชเปนเง่ือนไข
หนึ่งในการพิจารณาคาตอบแทนพิเศษใหแกผู บริหารหรือ
โอกาสในการตอสัญญาวาจางผูบริหารของกิจการ (Felthum 
and Olhson, 1995; นิ่มนวล เขียวรัตน, 2539) ดังนั้น
ผู บริหารของบริษัทจดทะเบียนจะตองวางแผนกําไรและ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายกําไรที่กําหนด ในขณะเดียวกันการที่กิจการมีกําไร
สุทธิสูงขึ้นจะสงผลตอภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล ทําให
บริษัทเสียภาษีสูงขึ้น จากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลในระยะ 5 ปที่ผาน กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนท่ีมี
กําไรกอนหักภาษีตํ่ากวา 300 ลานบาท ชําระภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 สําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มี
กําไรกอนหักภาษีสูงกวา 300 ลานบาท จะตองชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 แมวาความสําคัญของ
ภาระภาษีของกิจการอาจนอยกวาเปาหมายการทํากําไร

และมูลคากิจการ อยางไรก็ตาม ภาระภาษีของกิจการจะสง
ผลตอกระแสเงินสดสุทธิของกิจการเชนเดียวกัน ซึ่งสงผล
ตอมูลคากิจการในท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารบริษัทจดทะเบียน
ตองมีการวางแผนภาษีอยางดี เพื่อให สามารถประหยัดภาษี
ของกิจการใหไดมากท่ีสุด และเสียภาษีไดอยางถูกตอง
การวางแผนภาษีจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวาการวางแผน
กําไรและมูลคากิจการ

Positive Accounting Theory กลาวถึงการตัดสินใจ
ของผู บริหารเกี่ยวกับการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเพื่อให ตัวเลขกําไรสุทธิ และราคาตลาดของ
หุ นสามัญเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับ
สถานการณที่สําคัญ 3 กรณี ไดแก กรณีที่ 1 กิจการมี
นโยบายใหผลตอบแทนแกผูบริหารโดยอิงกับกําไรสุทธิทาง
บัญชี (Bonus Plan Hypothesis) กรณีที่ 2 กิจการมี
เงื่อนไขการกอหนี้ระยะยาว (Bond Covenants) โดยอิง
กับขอมูลทางบัญชี และกรณีที่ 3 กิจการมีต นทุนทาง
การเมือง (Political Cost) ซึ่งพิจารณาจากขนาดของ
กิจการ

สมมติฐานการวิจัยทั้ง 3 ประการน้ีอางถึงทฤษฎีตัวแทน 
(Agency Theory) ที่กลาวถึงความไมเทาเทียมกันใน
ดานขอมูลระหวางตัวแทนคือผู บริหาร และตัวการคือ
เจาของกิจการหรือนักลงทุน โดยนํามาพัฒนาสมมติฐาน
การทดสอบมูลเหตุจูงใจท่ีอาจทําใหผู บริหารเลือกหรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เพื่อวัตถุประสงคการรายงาน
กําไรสุทธิใหสูงข้ึน ในทางตรงขามอาจมีบางบริษัทที่พยายาม
จะรายงานกําไรสุทธิใหตํ่าลงเพื่อประโยชนในทางภาษี

Watt and Zimmerman (1986) สรางอัตราสวน
ดานภาษีอากร เรียกวา “อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ชําระ” 
(คาภาษีเงินไดนิติบุคคลหารดวยกําไรกอนหักภาษี) เพ่ือ
สํารวจภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค พบวา บริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญมีจํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีชําระสูงกวาบริษัท
ขนาดเล็ก และนําไปใชเปนขอสนับสนุนการลอบบ้ี การออก
มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลทําให กิจการต องรายงานDo
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กําไรสุทธิสูงขึ้นหรือสูงกวาความเปนจริง นอกจากน้ี พบวา
มีการใชอัตรารอยละของภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ชําระใน
งานวิจัยของ Morse and Richardson (1983) เรื่อง
ผลกระทบของวิธีการบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือท่ีมีต อ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการ ในชวงที่มีภาวะเงินเฟอ
โดยกลาววา บริษัทขนาดใหญพยายามลอบบี้สภาครองเกรส
ของสหรัฐอเมริกาในการอนุญาตใหบริษัทใชวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือแบบเขาหลังออกกอน (LIFO) ซึ่งตอมาไดมี
การตรวจสอบภายหลัง และพบวากอนหนาที่จะมีการใช
วิธีการตีราคาสินคาแบบเขาหลังออกกอน บริษัทเหลานั้น
มีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีชําระเปนจํานวนมาก อันเปน
ผลจากวิธีการตีราคาสินคาแบบเขากอนออกกอน Watt
and Zimmerman (1986) เรียกกระบวนการลอบบี้นี้วา 
เปนกระบวนการทางการเมือง และกระบวนการน้ีจะกอให
เกิดตนทุนทางการเมือง (Political cost) และกลาวถึง
สมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับขนาดกิจการ ในการทดสอบ
ผลกระทบของตนทุนทางการเมืองท่ีมีต อการเลือกหรือ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี โดยกลาววา กิจการขนาด
ใหญจะมีตนทุนทางการเมืองมากกวากิจการขนาดเล็ก จึงมี
ผลใหกิจการที่มีขนาดใหญกวามักมีนโยบายการบัญชีที่แสดง
กําไรสุทธิตํ่ากวากิจการขนาดเล็ก (Gagnon, 1967; Watt 
and Zimmerman, 1978) นอกจากน้ีในป ค.ศ. 1983 
Watt and Zimmerman ไดใชความสัมพันธระหวาง
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ชําระตอกําไรกอนหักภาษีกับ
ขนาดของกิจการ ในการตรวจสอบความไว (Sensitivity 
Effect) ตอผลกระทบของตนทุนทางการเมือง พบวากิจการ
ที่มีขนาดใหญกวาจะมีความไวในการปรับตัวตอตนทุนทาง
การเมืองมากกวากิจการที่มีขนาดเล็กกวา Mihir A Desai 
(2003) กลาวถึงความสัมพันธระหวางผลตางภาษีเงินได
นิติบุคคลกับนโยบายการบัญชีของกิจการในการวิจัยเรื่อง 
“The Divergence Between Book and Tax Income” 
โดยกลาววาขนาดของความแตกตางระหวางกําไรสุทธิ
ทางบัญชีและกําไรสุทธิทางภาษี ซึ่งหมายถึง ผลตางภาษี
เงินได นิติบุคคล จะผันแปรไปตามวิธีปฏิบัติทางบัญชี

เกี่ยวกับการคิดคาเสื่อมราคา การรับรู รายไดจากแหลง
เงินไดนอกประเทศ และการประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับ
ผลประโยชนพนักงาน

จากท่ีกลาวมาขางตน งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ งศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท
จดทะเบียนไทยที่มีขนาดของกิจการและใชวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือแตกตางกัน ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

วัตถุประสงค�การวิจัย
1. เพื่อใหรู ถึงการใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือใน

ปจจุบันของบริษัทจดทะเบียนไทย
2. เ พ่ือทดสอบความสัมพันธ ระหว างภาษีเงินได 

นิติบุคคลกับขนาดของกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
3. เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางผลตางภาษีเงินได

นิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนไทยกับนโยบายการบัญชี
สําหรับการตีราคาสินคาคงเหลือ

วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยในที่นี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณา เพื่ออธิบาย

การใชนโยบายการบัญชีสําหรับการตีราคาสินคาคงเหลือ 
และความสัมพันธ กับผลต างภาษี เงินได นิติบุคคลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มี
ขนาดกิจการแตกตางกัน

1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
เพื่อปองกันผลกระทบจากปจจัยอื่นที่อาจมีตอผลตาง

ภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงกําหนดกลุ มประชากรเปาหมาย
เปนบริษัทท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน และศึกษาบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทุกกลุม
อุตสาหกรรม ยกเวน กลุ มธุรกิจธนาคาร เงินทุนและ
หลักทรัพย  ประกันชีวิตและประกันภัย โดยคัดเลือก
กลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจงเฉพาะบริษัทฯ ที่มีคุณลักษณะ
ตามท่ีกําหนด ดังนี้ (1) อยูในตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งแตป 
พ.ศ. 2549 จนถึงป พ.ศ. 2553 (2) มีขอมูลที่ตองใชในDo
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การวิจัยน้ีครบถวน (3) มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 
ธันวาคม และ (4) มีกําไรสุทธิ ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึง
ป พ.ศ. 2553

2. ขอมูลและแหลงขอมูล
เก็บขอมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย  สําหรับปตั้งแต ป  พ .ศ . 2549 ถึงป 
พ.ศ. 2553 จากระบบขอมูลบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  
ประกอบดวย 1) วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 2) ภาษี
เงินไดนิติบุคคลที่ชําระ 3) สินทรัพยรวม ขอมูลทั้งหมดมี
จํานวน 725 รายบริษัทรายป สําหรับผลตางภาษีเงินได
นิติบุคคล จะคํานวณจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีชําระ
หักดวยอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฏากร ซึ่ง
จะคํานวณเปนรายปเชนกัน

3. สมมติฐานการวิจัย
H1: การเลือกวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือมีความ

แตกตางระหวางกลุ มบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีมีกําไรกอน

หักภาษีนอยกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท และกลุมที่มี
กําไรกอนหักภาษีมากกวา 300 ลาน

H2: ผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลมีความสัมพันธกับ
ขนาดของกิจการ

H3: ผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับวิธีของการตีราคาสินคาคงเหลือ

ผลการวิเคราะห�
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแบงเปน

(1) กลุมบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีกําไรกอนหักภาษีนอยกวา
หรือเทากับ 300 ลานบาท และ (2) กลุมท่ีมีกําไรกอน
หักภาษีมากกวา 300 ลาน สวนใหญใชวิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือแบบถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก และมีความแตกตางกัน 
กลาวคือ ในกลุม 1 ใชวิธีเขากอนออกกอน และวิธีการ
ตีราคาสินคามากกวาหนึ่งวิธี เป นอันดับรองลงไป ซึ่ง
แตกตางจากกลุมท่ี 2 ที่ลําดับรองลงไปเปนการใชวิธีการ
ตีราคาสินคามากกวาหนึ่งวิธี ตามท่ีไดแสดงไวในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ผลการสํารวจวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กลุ�มบริษัท

การตีราคาสินค�าคงเหลือ

เข�าก�อน

ออกก�อน

ถัวเฉลี่ย

ถ�วงนํ้าหนัก
มากกว�า 1 วิธี วิธีอื่น รวม

บริษัทที่มีกําไรกอนหักภาษีนอยกวา

หรือเทากับ 300 ลานบาท

26.9% (100) 40.6% (151) 20.2% (75) 12.4% (46) 100% (372)

บริษัทที่มีกําไรกอนหักภาษีมากกวา 

300 ลานบาท

12.8% (31) 64.2% (156) 18.1% (44) 4.9% (12) 100% (243)

อัตรารอยละ (จํานวนบริษัท)
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ผลต�างภาษีเงินได�นติิบคุคล นโยบายการบัญชกีารตีราคาสินค�าคงเหลือ และขนาดของกจิการ กรณีบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียน
ทั้งสองกลุมมีนโยบายการบัญชี สําหรับการตีราคาสินคา
คงเหลือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (sig. = .000)

ขนาดของกิจการเปนปจจัยท่ีสะทอนถึงตนทุนทาง
การเมือง (Watt and Zimmerman, 1986; Kern and 
Morris, 1991) ซึ่งอาจเปนเหตุใหผูบริหารบริษัทพยายาม
เลือกใชนโยบายการบัญชีที่จะทําใหกําไรสุทธิที่รายงานมี
จํานวนต่ํากวาความเปนจริง เพื่อลดภาระทางภาษี หรือ
ในทางตรงขาม หากบริษัทเลือกใชนโยบายการบัญชีที่แสดง
กําไรสุทธิสูงกวาความเปนจริง อาจทําใหภาระทางภาษี

สูงข้ึน ดังนั้นผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปนผลตาง
ระหวางกําไรสุทธิทางบัญชีกับกําไรสุทธิทางภาษี จึงอาจ
สัมพันธกับนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช จากการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลกับ
ขนาดของกิจการ พบวามีความสัมพันธกันในทางบวกโดยมี
ขนาดความสัมพันธ เทากับรอยละ 21.40 แสดงวาบริษัท
จดทะเบียนท่ีมีขนาดใหญกวาจะมีผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนจํานวนมากกวา (r = .214, sig. = 0.000) ตามท่ีปรากฏ
ในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกตางของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือระหวางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 39.093(a) 3 .000

Likelihood Ratio 40.501 3 .000

Linear-by-Linear Association .151 1 .698

N of Valid Cases 615

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลกับขนาดกิจการ

สถิติ ผลต�างภาษีเงินได�นิติบุคคล ขนาดกิจการ

ผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคล Pearson Correlation 1 .214

Sig. (2-tailed) – .000

N 725 725

ขนาดกิจการ Pearson Correlation .214 1

Sig. (2-tailed) .000 –

N 725 725

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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ผลการวิเคราะหความแปรปรวนในตารางท่ี 4 แสดงให
เห็นวาผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ชําระมีความแตกตางกัน
ระหวางกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชนโยบายการบัญชีสําหรับ
การตีราคาสินคาคงเหลือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดง
วาบริษัทที่ใชวิธีการตีราคาสินคาที่แตกตางกันอยางนอย 2 

วิธีจะมีผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเทากัน
ตอจากน้ีไดทําการวิเคราะหความแตกตางของผลตาง

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบเปนคู (Post-Hoc 
Test) ระหวางวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ผลปรากฏใน
ตารางท่ี 5

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางของผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลจําแนกตามวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups .387 3 .129 8.795 .000

Within Groups 8.953 611 .015

Total 9.340 614

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือแตละวิธีเปนคูๆ

เปรียบเทียบผลต�างภาษีเงินได�นิติบุคคลของบริษัท

จําแนกตามวิธีการตีราคสินค�าคงเหลือ
Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

วิธีตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีตีราคาสินคาคงเหลือ

เขากอนออกกอน ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก –.057682 .0126328 .000

มากกวา 1 วิธี –.051611 .0153295 .010

วิธีอื่น –.006464 .0190918 .990

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก เขากอนออกกอน .057682 .0126328 .000

มากกวา 1 วิธี .006071 .0130716 .975

วิธีอื่น .051218 .0173312 .034

มากกวา 1 วิธี เขากอนออกกอน .051611 .0153295 .010

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก –.006071 .0130716 .975

วิธีอื่น .045146 .0193850 .144

other เขากอนออกกอน .006464 .0190918 .990

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก –.051218 .0173312 .034

มากกวา 1 วิธี –.045146 .0193850 .144

* The mean difference is significant at the .05 levelDo
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ผลต�างภาษีเงินได�นติิบคุคล นโยบายการบัญชกีารตีราคาสินค�าคงเหลือ และขนาดของกจิการ กรณีบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ผลการทดสอบชี้ใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียนที่ใชวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือแบบเขากอนออกกอน จะมีผลตางภาษี
เงินไดนิติบุคคลนอยกวาบริษัทที่ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
และท่ีใชมากกวา 1 วิธี อยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีวิธี
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักจะมีผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลนอยกวา
วิธีอื่นอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น จึงกลาวไดวาผลตางภาษี
เงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนท่ีใชวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตางกันมีความแตกตางกัน

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นถึง ในชวง

ระยะเวลา 5 ป เริ่มป พ.ศ. 2549–2533 บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการใชนโยบาย
การบัญชีสําหรับการตีราคาสินค าคงเหลือแตกตางกัน
ระหวางบริษัทที่มีกําไรกอนหักภาษีนอยกวาหรือเทากับ 300 
ลานบาท และที่มีกําไรกอนหักภาษีมากกวา 300 ลานบาท 
ซึ่งโดยท่ัวไปจะใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กับเขากอนออก
กอน วิธีการตีราคาสินคามีความสัมพันธกับผลตางภาษี
เงินไดนิติบุคคล ซ่ึงคํานวณจากผลตางของอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลที่ชําระกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามท่ีประมวล
รัษฎากรกําหนด ผลตางดังกลาวเปนผลจากกําไรสุทธิทาง
บัญชีสูงกวากําไรสุทธิทางภาษี

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนช้ีใหเห็นวาผลตางภาษี
เงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีความแตกตางกันไปในแตละกลุมบริษัท
ที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของสิริยา สุขขา (2547) Gagnon (1967) 
Watt and Zimmerman (1978) Morse, D. and 
Richardson, G. (1983) และ Mihir A Desai (2003) 
โดย บริษัทจดทะเบียนท่ีใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือแบบ
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจะมีผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลนอยท่ีสุด 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวากําไรสุทธิทางบัญชีกับกําไรสุทธิ
ทางภาษีมีความแตกตางกันนอย

สําหรับความสัมพันธ ระหว างผลต างภาษีเงินได 
นิติบุคคลกับขนาดของกิจการเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กลาวคือ บริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพยรวมเปนจํานวนมาก
จะมีผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลสูง ผลการทดสอบสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Watt and Zimmerman (1986) ซึ่ง
กลาววาบริษัทขนาดใหญจะมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่
ชําระสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามที่
กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะรายการคาใชจาย
ในทางบัญชีที่ไมสามารถนํามาหักไดในการคํานวณกําไรสุทธิ
พึงประเมิน รวมทั้งรายการผลขาดทุนท่ีเกิดจากวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีของบริษัทขนาดใหญมีมากกวาบริษัทขนาดเล็ก 
อยางไรก็ตาม Kern and Morris (1991) ไดโตแยงความ
สัมพันธดังกลาวในรายงานการวิจัยเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1980

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ
ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลตาง

ภาษีเงินไดนิติบุคคล กับขนาดของกิจการ และวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ ซึ่งมีขอสังเกตเกี่ยวกับกําไรสุทธิทางบัญชีที่
รายงานมีจํานวนสูงกวากําไรสุทธิทางภาษี ซึ่งเปนที่มาของ
ผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคล ผลการวิจัยที่ไดเปนจึงเปน
ประโยชนกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดใหม ในการเลือกใช
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือกับการวางแผนภาษี เพื่อใหการ
รายงานกําไรสุทธิสะทอนถึงความสามารถในการดําเนินงาน 
และในขณะเดียวกันตองอาศัยการวางแผนภาษีเพื่อให
สามารถประหยัดภาระทางภาษีอากรใหกับกิจการได สําหรับ
ประเด็นการวิจัยท่ีจะมีตอไป มีขอเสนอแนะใหวิเคราะห
ความแปรปรวนของผลตางภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณ
ตามวิธีการในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หลังจากที่มีผลบังคับใช
เพื่อยืนยันผลการวิจัยฉบับนี้
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