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บทคัดยอ

งานวิจัยฉบับนี้ ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอการวางแผนภาษีของบริษัท
กลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประเทศสิงคโปร สําหรับป พ.ศ. 2560-2562
รวมทั้งสิ้น 3 ป โดยทําการศึกษาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจาก 3 ตัวแปร ประกอบดวย คะแนนการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (CGR) โครงสรางคณะกรรมการ (BOARD) และการกระจุกตัวของผูถือหุน (OWN) สําหรับการวางแผนภาษี
ผูวิจัยใชการวัดคาดวย 3 อัตราสวน ประกอบดวย อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (ETR) อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) โดยมีการวิเคราะหขอมูล
ทั้งสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิจัยพบวา สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โครงสราง
คณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษีเมื่อวัดคาการวางแผนภาษีดวย Effective Tax Rate และ
การกระจุกตัวของผูถือหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษีเมื่อวัดคาดวย Effective Tax Rate ในขณะที่
บริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรพบวา การกระจุกตัวของผูถือหุนมีความ
สัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษีเมื่อวัดคาดวย Effective Tax Rate Tax/Operation Cash Flow และ Tax/Asset
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการที่ดี การวางแผนภาษี อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง
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ABSTRACT

This independence study aims to examine the relationship between corporate governance and tax
planning of top 100 listed companies on The Stock Exchange of Thailand (SET) and Singapore Exchange
(SGX) from 2017 to 2019. Corporate governance refers to CG Score (CGR), the structure of a board of
directors (BOARD) and the ownership concentration (OWN). Tax planning is measured by the effective tax
rate (ETR), the ratio of the current tax to operating cash flow (TAX/CFO) and the ratio of the current tax to
total assets (TAX/ASSET). The data were analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics.
For the study of top 100 listed companies on Stock Exchange of Thailand, the results showed that
board structure has a significant negative relationship with effective tax rate. On the contrary, ownership
concentration has significantly positive relationship with tax planning when measured by effective tax rate
only. While focuses on the top 100 listed companies on Singapore Exchange, ownership concentration has
significantly positive relationship with tax planning when measured by effective tax rate, the ratio of the
current tax to operating cash flow and the ratio of the current tax to total assets.
Keywords: Corporate Governance, Tax Planning, Effective Tax Rate
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บทความวิจัย

บทนํา
ในปจจุบันนี้สภาวะการแขงขันในแตละอุตสาหกรรมมีความเขมขนขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการที่ทุกประเทศทั่วโลก
รวมถึ ง ประเทศไทยกํา ลั ง เผชิ ญ อยู กั บ สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ก าร
ดําเนินชีวิตของทุกคน ทั้งในแงของสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ สงผลใหหลายธุรกิจอาจมีรายไดลดลง และแนนอนวา
เมื่อธุรกิจเริ่มมีรายไดลดลงจึงตองพยายามลดคาใชจายสวนอื่น ๆ ใหมากขึ้น เพื่อเปนการลดตนทุนใหธุรกิจยังคงมีความ
สามารถในการแขงขัน ยังสามารถดําเนินกิจการตอไปได และพยายามสรางผลกําไรสูงสุดใหกับบริษัทตอไป ซึ่งคาใชจาย
ทางภาษีถือเปนคาใชจายปจจัยหนึ่งที่ไมควรถูกมองขาม เนื่องจากปจจุบันบริษัทที่ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตองเสียภาษีถึงรอยละ 20 ซึ่งถือเปนตนทุนในการทําธุรกิจที่คอนขางสูง ดังนั้น การวางแผนภาษีจึงถือเปน
เรื่องที่หลาย ๆ บริษัทคอนขางใหความสําคัญมากเรื่องหนึ่ง
นอกจากนี้ ในป จ จุ บั น หลาย ๆ บริ ษั ท ได มี ก ารนํา แนวคิ ด การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช ใ นการดู แ ล ควบคุ ม และ
ตรวจสอบการทํางานของเหลาผูบริหารใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได รวมถึง
การป อ งกั น ความเสี่ ย งต า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยจากงานวิ จั ย ของหลาย ๆ ท า นพบว า สํา หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมรวมถึงบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจการเงิน กองทุนอสังหาริมทรัพย กลุมบริษัทที่กําลัง
อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน และกลุมหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ พบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีสงผลใหบริษัท
มีการวางแผนภาษีลดลง
จากที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาตอเกี่ยวกับ “การศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีตอการวางแผนภาษี: กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประเทศสิงคโปร ในกลุม
Top 100” เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของทั้ง 2 ประเทศวา เปนอยางไร?
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษี การหนีภาษี และการหลีกภาษี
การวางแผนภาษี (Tax Planning) หมายถึ ง การเตรี ย มการเพื่ อ ให มี ก ารชํา ระภาษี ใ ห ถู ก ต อ ง ครบถ ว น และ
ใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากรในการลดหยอนไดอยางคุมคาตามหลักเกณฑเงื่อนไขทางภาษีที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
โดยมิไดอาศัยการทุจริต เพื่อบรรเทาภาระภาษีใหนอยลง อีกทั้งเปนการเตรียมรับมือกับการเรียกตรวจสอบจากเจาพนักงาน
ภาษีอากร และยังสามารถลดคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการชําระภาษีไมถูกตอง
จากการศึกษางานวิจัยของ Panyada Inthun (2017) และ Chaiyasit Trachutham (2010) ไดสรุปการวางแผน
ภาษี (Tax Planning) ไววาแบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ประหยัดภาษีโดยชอบตามประมวลรัษฎากรดวยการบริหารจัดการ
ภาษีอากร (Tax Management) และสวนที่ประหยัดภาษีจากการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ซึ่งจะเปนภาพดานลบ
สําหรับการวางแผนภาษี
การหนีภาษี (Tax Evasion) หมายถึง การกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย เพื่อไมใหตองมีการชําระภาษีหรือชําระภาษี
ที่ลดลง ยกตัวอยาง การจงใจยื่นพยานหลักฐานเท็จปกปดสินทรัพยและหนี้สินที่แทจริงตอเจาพนักงานภาษีอากร เพื่อเปน
การเลี่ ย งภาษี อ ากร เป น ต น ซึ่ ง ล ว นเป น การกระทํา ที่ ขั ด ต อ หลั ก ประมวลรั ษ ฎากร และมี บ ทลงโทษสํา หรั บ การกระทํา
ดังกลาว
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การหลีกภาษี (Tax Avoidance) หมายถึง การใชชองวางของกฎหมายภาษีอากร เพื่อกระทําการใหไมตองชําระ
ภาษี ห รื อ ชํา ระภาษี ใ นมู ล ค า ที่ ล ดลง โดยแต ล ะประเทศจะมี มุ ม มองถึ ง การหลี ก ภาษี ที่ แ ตกต า งกั น บางประเทศอาจ
ยอมรับไดแตสําหรับหลาย ๆ ประเทศก็มิอาจยอมรับการหลีกภาษีได เนื่องจากมองวา เปนการกระทําที่ทําใหรัฐขาดรายได
(Sumaporn (Srisuntorn) Manason, 2016) ซึ่งงานวิจัยของ Panyada Inthun (2017) และ Chaiyasit Trachutham
(2010) ได ก ล า วไว อี ก ว า การหลี ก ภาษี (Tax Avoidance) มี 2 ส ว นคื อ การหลี ก ภาษี ที่ ย อมรั บ ได (Acceptable
Tax Avoidance) ไม มีบทบั ญญั ติทางกฎหมายภาษี ที่ห ามดําเนิ นการได อย างชั ดเจน และส วนที่ สองคื อ การหลี กภาษี
ที่ไมสามารถยอมรับได (Unacceptable Tax Avoidance) เปนรูปแบบการหลีกภาษีที่มีบทบัญญัติทางกฎหมายภาษี
ที่หามดําเนินการไว
ความแตกต างระหว างหลั กการบั ญชี และภาษี หมายถึง ความไมสอดคลองกันระหวางหลักการบัญชีและภาษีที่
ส ง ผลให บ ริ ษั ท สามารถวางแผนภาษี ไ ด หากหลั ก การระหว า งบั ญ ชี กั บ ภาษี แ ตกต า งกั น มาก บริ ษั ท จะสามารถทํา การ
วางแผนภาษี ได โดยไม กระทบกั บกําไรทางบั ญชี หรื ออาจสามารถเพิ่ มกําไรทางบั ญชี แต ลดกําไรทางภาษี ลงได (Desai,
2003; Frank, Lynch, and Rego, 2009) แตหากหลักการระหวางบัญชีกับภาษีแตกตางกันไมมากมีความสอดคลองกัน
บริษัทจะวางแผนภาษี โดยไมกระทบกําไรทางบัญชีไดยากขึ้น จึงมักตองวางแผนภาษีดวยการทําใหทั้งกําไรทางบัญชีและ
ภาษีลดลง (Tanyaporn Tantiyavarong, 2009)
ทฤษฎีตัวแทน หรือ Agency Theory อธิบายโดย Jensen and Meckling (1976) วา เปนความสัมพันธของ
บุคคล 2 ฝายคือ ตัวการ (Principal) ผูเปนเจาของทรัพยากรหรือเงินทุนที่แทจริงแตไมสามารถบริหารงานไดดวยตัวเอง
จึงแตงตั้งตัวแทน (Agency) มาบริหารธุรกิจแทน โดยมีจุดประสงค เพื่อใหธุรกิจไดรับผลกําไรสูงสุด ซึ่งตัวการจะไดรับ
เปนผลตอบแทนจากการทํางาน ทั้งนี้ตัวการไมสามารถทราบไดวา ตัวแทนจะมีวิธีการบริหารธุรกิจอยางไร อาจไมไดคํานึง
ถึ ง ธุ ร กิ จ เป น หลั ก แต ก ลั บ คํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ส ว นตนก อ น ซึ่ ง ทฤษฎี ตั ว แทนมองว า ทุ ก คนในองค ก รล ว นมี โ อกาสทํา
เพื่อผลประโยชนสวนตนเปนหลัก และเมื่อจุดประสงคในการทํางานของแตละฝายไมตรงกันจึงเกิดปญหาตัวการตัวแทนขึ้น
(Agency Problem) ยกตัวอยาง 1. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) Herbert A. Simon (1947) ไดกลาว
ไว ว า หากบุ ค คล 2 ฝ า ยมี จุ ด ประสงค ต า งกั น เมื่ อ ประโยชน ต กอยู ที่ ฝ า ยไหนอี ก ฝ า ยมั ก เสี ย ประโยชน ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ได กั บ
ทุกฝายที่มีสวนไดเสียกันในองคกร 2. ความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric Information) คือ การที่แตละฝาย
มีขอมูลที่ไมเทาเทียมกันจึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ประกอบดวย Adverse Selection คือ เปนปญหาที่ตัวการไมสามารถ
แนใจไดวา ความสามารถแทจริงของคณะกรรมการที่คัดเลือกเขามาจะมีความสามารถสอดคลองกับผลตอบแทนที่ไดรับ
หรือไม (Sillapaporn Srijunpetch, 2008) และ Moral Hazard คือ ปญหาที่ตัวการไมสามารถมั่นใจไดวา กรรมการ
ที่เลือกมาจะทําหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถหรือไม (Sillapaporn Srijunpetch, 2008)
การกํากับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) จะเขามาลดปญหาตัวการตัวแทน และชวยให
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายมั่นใจไดวา กิจการจะถูกดําเนินไป เพื่อประโยชนระยะยาวของกลุมผูถือหุนอยางแทจริง ชวยให
กิ จ การมี โ ครงสร า งความสั ม พั น ธ ต า ง ๆ ที่ โ ปร ง ใส ตรวจสอบได เป น มาตรฐาน และกระบวนการตั ด สิ น ใจต า ง ๆ จะมี
คุณภาพมากขึ้น (Fama, 1980; Fama and Jensen, 1983) นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ใหกับบริษัท ซึ่งนําไปสูการเติบโตและการเพิ่มมูลคากิจการในระยะยาวไดอยางยั่งยืน โดยจะมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ของ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) เป น หลั ก การกํา กั บ ดู แ ลที่ ไ ด รั บ
การยอมจากทั่วโลกจนกลายมาเปนมาตรฐานสากล และมี Corporate Governance Code หรือ CG Code ซึ่งเปน
หลักการกํากับดูแลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉพาะ
การสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies: CGR) เป น โครงการสํา รวจ ติ ด ตาม และวั ด ผลบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการกํา กั บ ดู แ ล
กิจการ ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยมีเกณฑ
สํารวจการกํากับดูแลกิจการมาจาก OECD และ CG Code เปนกรอบในการพิจารณา

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สมมติฐานที่ 1: คะแนนการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษี
Sathaya Thanjunpong (2014) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลเกี่ ย วกั บ การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต อ การวางแผนภาษี ข อง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มิใชธุรกิจการเงินพบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีสงผลในเชิงลบกับ
การวางแผนภาษีจากการวัดคาดวย Tax/CFO และ Tax/Asset ในขณะที่ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญสําหรับ
การวัดคาดวย ETR
Suchada Srisakonkit (2015) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลเกี่ ย วกั บ การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต อ การวางแผนภาษี ข องบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET 100 ที่มิใชธุรกิจการเงินพบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีไมได
มีผลตอการวางแผนภาษีอยางมีนัยสําคัญตอการวัดคาการวางแผนภาษีทั้ง 3 รูปแบบ
สมมติฐานที่ 2: โครงสรางคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษี
Sathaya Thanjunpong and Ratchaneeya Bangmek (2017) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสรางการถือหุนที่มีผลตอการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทยที่ มิ ใช ธุ ร กิ จ การเงิ น พบว า จํา นวนคณะกรรมการตรวจสอบมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ลบกั บ การวางแผนภาษี และ
จํานวนกรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาทางบัญชี/การเงิน มีอิทธิพลเชิงบวกตองการวางแผนภาษีสําหรับบริษัทครอบครัว
แตมีอิทธิพลเชิงลบสําหรับบริษัทที่ไมใชธุรกิจครอบครัว
Kirana Chintakovit (2014) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคุ ณ ลั ก ษณะของคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ การวางแผน
ภาษี ของบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย ซึ่ งไม พบความสั มพั นธ ของขนาดคณะกรรมการบริ ษัท
จํานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท การควบรวมตําแหนงระหวางประธานคณะกรรมการบริษัทกับประธาน
คณะกรรมการบริหาร ตอการวางแผนภาษีอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 3: การกระจุกตัวของความเปนเจาของมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี
การที่บริษัทมีการกระจุกตัวของผูถือหุนทําใหผูถือหุนกลุมนั้นมีสิทธิในการออกเสียงที่มีสาระสําคัญ มีอํานาจในการ
ควบคุมดําเนินกิจการ และมีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินงานตาง ๆ ของบริษัท ซึ่งอาจสงผลเสียตอผูถือหุนรายยอยอื่น
โดยเฉพาะโครงสรางการถือหุนของกิจการในประเทศไทยมักเปนแบบกระจุกตัว เพราะการประกอบธุรกิจมักเริ่มตนจาก
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอการวางแผนภาษี
กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ในกลุม Top 100

บุคคลในครอบครัว (Tiptunya Harinanon, 2018) ซึ่งผูถือหุนกลุมใหญอาจใชอํานาจของตนเขาไปกํากับดูแลผูบริหาร
ใหสรางมูลคาบริษัทใหเปนไปตามความตองการของตน (Wannaporn Sirithip, 2012) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Johnson, Boone, Breach and Friedman (2000) และ Shleifer and Vishny (1986) ที่กลาวไววา ผูถือหุนรายใหญ
ที่มีอํานาจในการควบคุมและบริหารกิจการจะพยายามแสวงหาประโยชนสวนตนและไมแบงปนใหกับผูถือหุนรายยอย
สมมติฐานที่ 4: ขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี
Numthip Khumtonwong (2015) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การกั บ การวางแผนภาษี ข อง
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยพบว า ขนาดของบริ ษั ท จะส ง ผลเชิ ง ลบต อ การวางแผนภาษี
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Zimmerman (1983) และ Omer, T., K. Molloy, and D. Ziebart (1993)
ซึ่งกลาวไววา เมื่อบริษัทมีขนาดใหญมักจะไดรับความสนใจจากภายนอกรวมถึงหนวยงานของรัฐบาลตาง ๆ ทําใหการ
วางแผนภาษีเปนไปไดยากขึ้น ในขณะที่งานวิจัยของ Richardson and Lanis (2007) และ Kirana Chintakovit (2014)
กลาวไววา บริษัทที่มีขนาดใหญมากขึ้นจะสงผลเชิงบวกตอการวางแผนภาษีอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 5: ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี
สมมติฐานที่ 6: ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี
Sathaya Thanjunpong (2013) ศึกษาเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ การบริหารกําไร และการวางแผนภาษีที่มี
ผลกระทบตอมูลคากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา ความเสี่ยงทางการเงิน และ
ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน มีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคากิจการ
Richardson and Lanis (2007) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราภาษีเงินไดที่แทจริงและภาษีเงินไดของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศออสเตรเลียพบวา อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย ขนาดของบริษัท และ
ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน มีผลกระทบตออัตราภาษีเงินไดที่แทจริงอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 7: ผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี
Bordin Mahawong and Paiboon Pajongwong (2019) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน
และการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 พบวา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธเชิงลบกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ Oyeyemi and Babatunde (2016)
Rego (2003) ศึกษาเกี่ยวกับการหลีกภาษีของบริษัทขามชาติพบวา บริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงมักมี
แรงจูงใจในการวางแผนภาษีที่สูง จึงทําใหอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แทจริงตํ่า ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ Gupta and
Newberry (1997) ซึ่งพบวา ความสามารถในการทํากําไรจะแปรผันตรงกับคาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แทจริง กลาวคือ
ความสามารถในการทํากําไรไมไดสงผลใหบริษัทมีการวางแผนภาษีมากขึ้น
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การวางแผนภาษี
มีการวัดคา 2 รูปแบบคือ 1. การวางแผนภาษีที่ไมทําใหกําไรทางบัญชีลดลง มีผลแตเพียงการลดลงของกําไรทางภาษี
(Book-Tax Nonconforming Tax Planning) ซึ่ ง เป น การวางแผนภาษี ที่ มี ผ ลให กํา ไรทางบั ญ ชี อ าจเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ไมเปลี่ยนแปลง กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้น และคาใชจายทางภาษีเพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาจากอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลที่แทจริง (ETR) (Dyreng et al, 2007) ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของการไมสอดคลองกันของ
หลักการทางบัญชีและภาษี (Chantra Srihirunpunlop, 2018) 2. การวางแผนภาษีที่ทําใหทั้งกําไรทางบัญชีและกําไร
ทางภาษีลดลง (Book-Tax Conforming Tax Planning) การวางแผนภาษีรูปแบบนี้จะมีผลเสียคือทําใหกําไรทางบัญชี
ลดลงไปดวย ซึ่งนิยมใชกันในหมูธุรกิจครอบครัวที่สามารถรับรูผลกําไรที่แทจริงไดภายใน จึงมีการวัดคาจากอัตราสวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) (Zimmerman, 1983) ซึ่งไดใหเหตุผลไววา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจะไมไดรับผลกระทบจากการตกแตงตัวเลข และยังวัดคาไดจากอัตราสวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) (Tanyaporn Tantiyavarong, 2009) เนื่องจากมูลคาสินทรัพยจะสามารถ
ถูกวิเคราะหถึงความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพย เพื่อกอใหเกิดรายไดที่แทจริงได ซึ่งคาใชจายทางภาษีมี
ความเปนไปไดที่จะสัมพันธกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและสินทรัพยรวม

วิธีการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ ใช ใ นการศึ ก ษาคื อ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และประเทศสิ ง คโปร
โดยอางอิงขอมูลประชากรจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประเทศสิงคโปร ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2564 โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประเทศสิงคโปร
ที่มีมูลคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก เปนบริษัทที่มีขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิจัยครบถวน ตั้งแตป พ.ศ. 2560–2562
รวมทั้ ง สิ้ น 3 ป ไม ร วมถึ ง บริ ษั ท ที่ อ ยู ใ นระหว า งการฟ น ฟู กิ จ การหรื อ อยู ใ นรายชื่ อ ที่ ถู ก เพิ ก ถอนจากตลาดหลั ก ทรั พ ย
บริษัทที่มีผลขาดทุนทางการบัญชีกอนการหักภาษี กลุมกองทุนอสังหาริมทรัพยและบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมการเงิน
ซึ่งประกอบดวยธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และธุรกิจธนาคาร จึงทําใหมีบริษัทที่ใชเปน
กลุมตัวอยางสําหรับประเทศไทย 204 ตัวอยาง และประเทศสิงคโปร 210 ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ใช ใ นการวิ จั ย นี้ เ ป น ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) สํา หรั บ ป พ.ศ. 2560–2562 โดยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการในบริษัท โครงสรางการถือหุน จะเก็บจากฐานขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยไวในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําปของบริษัท เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงาน อัตราสวนทางการเงินและภาษี เก็บขอมูลจาก SET SMART, เว็บไซตตลาดหลักทรัพยไทย SET และ
เว็บไซตตลาดหลักทรัพยสิงคโปร SGX ในสวนของคะแนนการกํากับดูแลกิจการผูวิจัยจะใชขอมูลจากเว็บไซตของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ตารางที่ 1 แสดงตัวยอ คําอธิบาย และการวัดคาของตัวแปร
ตัวแปร

คําอธิบาย

การวัดคา
ตัวแปรตน

1. CGR

คะแนนการกํากับดูแลกิจการ

2. BOARD

โครงสรางคณะกรรมการ

3. OWN

การกระจุกตัวของความเปนเจาของ

5 หมายถึง คะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ”
4 หมายถึง คะแนนอยูในระดับ “ดีมาก”
3 หมายถึง คะแนนอยูในระดับ “ดี”
0 หมายถึง คะแนนอยูในระดับ “ดีพอใจ” “ผาน”
“ไมผานเกณฑ” หรือไมไดรับการประเมิน
สัดสวนของจํานวนคณะกรรมการอิสระ/จํานวน
กรรมการทั้งหมด
สัดสวนของผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรกตอจํานวน
หุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและไดรับชําระเรียบรอยแลว

ตัวแปรตาม
4. ETR

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แทจริง

5. TAX/CFO

อัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน
อัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอสินทรัพยรวม
ตัวแปรควบคุม
ขนาดของกิจการ
คาลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยรวม
ความเสี่ยงทางการเงิน
หนี้สินรวม/สินทรัพยรวม
ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน
สินทรัพยประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ/
สินทรัพยรวม
ผลตอบแทนจากสินทรัพย
กําไรทางบัญชีกอนหักภาษี/สินทรัพยรวม

6. TAX/ASSET
7. SIZE
8. LEV
9. CAP
10. ROA

ภาษีเงินไดนิติบุคคล/กําไรกอนหักภาษีเงินได
นิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล/กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล/สินทรัพยรวม
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ผลการศึกษา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ตัวแปรตน
คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CGR) พบวา บริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.3529 คะแนน จากการศึกษาพบวา บริษัทสนใจในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น สงผลใหคะแนน
การกํากับดูแลกิจการมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในป พ.ศ. 2562 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีเฉลี่ยสูงสุด 82%
ซึ่งสูงกวาป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 81% 80% และ 78% ตามลําดับ
โครงสรางกรรมการ (BOARD) สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
ค า เฉลี่ ย อยู ที่ 0.4326 คิ ด เป น เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง หมด ในขณะที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.5741 เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
การกระจุกตัวของผูถือหุน (OWN) สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.6431 และสําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 0.7460 ซึ่งเห็นไดวา คาเฉลี่ยการกระจุกตัวของผูถือหุนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปรมีคาการกระจุกตัวของ
ผูถือหุนที่คอนขางมากกวาประเทศไทย
ตัวแปรควบคุม
ขนาดบริษัท (SIZE) สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีขนาดเฉลี่ย
อยูที่ 10.7435 ในขณะที่บริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรมีขนาดเฉลี่ยอยูที่
10.8607 ซึ่งจะเห็นไดวา ขนาดของบริษัททั้ง 2 ประเทศมีความแตกตางกันไมมากนัก
ความเสี่ ยงทางการเงิ น (LEV) สําหรั บบริ ษัทกลุ ม Top 100 ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 0.4894 และบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรมีขนาดเฉลี่ยอยูที่
0.4358 ซึ่งจะเห็นไดวา ความเสี่ยงทางการเงินของกลุมบริษัทในประเทศไทยคอนขางสูงกวากลุมบริษัทในประเทศสิงคโปร
ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน (CAP) สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเฉลี่ยอยูที่ 0.3471 และบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรมีขนาดเฉลี่ย
อยูที่ 0.2287 ซึ่งจะเห็นไดวา กลุมบริษัทในประเทศไทยมีแนวโนมในการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตนมากกวากลุมบริษัท
ในประเทศสิงคโปร
ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.0898 และบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรมีขนาดเฉลี่ยอยูที่
0.0876 ซึ่งกลุมบริษัทของทั้ง 2 ประเทศมีแนวโนมการใหผลตอบแทนจากสินทรัพยที่ไมแตกตางกันมากนัก
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ตัวแปรตาม
สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาเฉลี่ยของ ETR TAX/CFO และ
TAX/ASSET อยูที่ 0.1484 0.1177 และ 0.1293 ตามลําดับ โดยทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้มีคาที่คอนขางใกลเคียงกัน ซึ่งเปน
ตัวเลขที่คอนขางตํ่าและเขาใกลศูนย แสดงใหเห็นวา บริษัทสวนใหญที่ทําการศึกษามีการวางแผนภาษีคอนขางสูง เพื่อใหมี
คาใชจายทางภาษีที่ตํ่าลง ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับคาเฉลี่ยทั้ง 3 ตัวชี้วัด ของบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.1799 0.0886 และ 0.0146 ตามลําดับ แตจากตัวเลขที่พบวา
บริษัทในประเทศสิงคโปรมีแนวโนมในการวางแผนภาษีที่สูงกวาประเทศไทย จึงทําใหอัตราสวนทั้ง 3 คอนขางตํ่ากวา
และหากทําการเปรียบเทียบระหวางคาเฉลี่ยทั้ง 3 ตัวชี้วัดสําหรับประเทศสิงคโปรพบวา คาเฉลี่ยของ ETR คอนขางสูงกวา
คาเฉลี่ยของ TAX/CFO และ TAX/ASSET ซึ่งหากมีการใชเพียงตัวชี้วัด ETR อาจสงผลใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการที่บริษัท
มีคาใชจายทางภาษีสูงและมีการวางแผนภาษีตํ่ากวาที่ควร
ตารางที่ 2 แสดงคาสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบระหวางบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร
ตัวแปร
CGR
BOARD
OWN
SIZE
LEV
CAP
ROA
ETR
TAX/CFO
TAX/ASSET

คาตํ่าสุด
ไทย
0.0000
0.3000
0.3428
9.5214
0.1216
0.0028
0.0040
0.0712
–7.4918
–0.074

สิงคโปร
–
0.2727
0.1946
9.3218
0.0067
0.0001
0.0043
–0.3415
–14.5441
–0.0015

คาสูงสุด
ไทย
5.0000
0.8000
0.8935
12.3952
0.8225
0.9200
0.2431
0.9888
2.5777
0.1290

คาเฉลี่ย

สิงคโปร
–
0.9091
0.9783
13.5914
0.8105
0.7413
0.6464
0.9111
3.4079
0.860

ไทย
4.3529
0.4326
0.6431
10.7435
0.4894
0.3471
0.0898
0.1484
0.1177
0.1293

สิงคโปร
–
0.5741
0.7460
10.8607
0.4358
0.2287
0.0876
0.1799
0.0886
0.0146

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไทย
1.1066
0.1052
0.1250
0.5937
0.1637
0.2348
0.0493
0.1395
0.6292
0.1327

สิงคโปร
–
0.1359
0.1569
0.7841
0.2050
0.2114
0.0795
0.1131
1.1731
0.0137

วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 17 ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2564 61

บทความวิจัย

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation)
ทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมที่มีผลตอตัวแปรตาม รวมถึงคาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรทุกตัวพบวา มีหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธกันเองอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตัวแปรมีความสัมพันธ
กันเอง (Multicollinearity) จึงไดทําการทดสอบคาความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรดวยการวิเคราะหองคประกอบ
การขยายความแปรปรวน (Variance Inflation Factor: VIF) พบวา คา VIF ของตัวแปรมีคาตํ่ากวา 5 และมีคา Tolerance
ที่เขาใกล 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรแตละตัวมีความอิสระจากกัน ไมกอใหเกิดปญหาตัวแปรมีความสัมพันธกันเอง
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)
บริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตัวแปรอิสระพบวา คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ไมมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษีที่วัดคาดวย
ETR TAX/CFO และ TAX/ASSET อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามสมมติฐาน หมายถึง คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่มากขึ้น
ไมไดสงผลใหบริษัทมีการวางแผนภาษีที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ ขัดแยงกับสมมติฐานที่ 1: คะแนนการกํากับดูแล
กิจการมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษี คาดการณวา เปนผลมาจากการที่งานวิจัยฉบับนี้มีขอจํากัดจากการใช
กลุมตัวอยางเพียงบริษัทในกลุม Top 100 เทานั้น จึงทําใหยังไมสามารถอธิบายความสัมพันธไดอยางชัดเจน โครงสราง
คณะกรรมการ (BOARD) พบความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษีที่วัดคาโดยใช ETR ดวยระดับความเชื่อมั่น 0.10
หมายถึง หากจํานวนกรรมการอิสระมากขึ้นมีแนวโนมใหมีการวางแผนภาษีลดลง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 2: โครงสราง
คณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษี ในขณะที่การกระจุกตัวของผูถือหุนรายใหญ (OWN) มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษีที่วัดคาโดยใช ETR ดวยระดับความเชื่อมั่น 0.01 หมายถึง หากมีการกระจุกตัวของ
ผูถือหุนรายใหญที่มากขึ้นมีแนวโนมที่บริษัทจะวางแผนภาษีที่มากขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 3: การกระจุกตัวของ
ความเปนเจาของมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี
ตัวแปรควบคุมพบวา ขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษีที่วัดคาดวย TAX/ASSET
ที่ความเชื่อมั่นระดับ 0.05 หมายถึง เมื่อกิจการขนาดใหญมากขึ้นมีแนวโนมในการวางแผนภาษีลดลง ขัดแยงกับขอสมมติฐาน
ที่ 4: ขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี ในขณะที่ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) และผลตอบแทน
จากสินทรัพย (ROA) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับการวางแผนภาษีที่วัดคาดวย TAX/ASSET ที่ความเชื่อมั่นระดับ 0.01
หมายถึง เมื่อมีความเสี่ยงทางการเงินที่มากขึ้น หรือมีผลตอบแทนจากสินทรัพยที่มากขึ้น บริษัทมีแนวโนมที่วางแผนภาษี
มากขึ้นตามไปดวย เปนไปตามสมมติฐานที่ 5: ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี และ
สมมติฐานที่ 7: ผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี ในขณะที่ไมพบความสัมพันธของ
ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน (CAP) ตอการวางแผนภาษีทั้ง 3 รูปแบบ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) สําหรับบริษัท
กลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตัวแปร
CG
BOARD
OWN
SIZE
LEV
CAP
ROA
F
Sig. of F
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of Estimate

ETR
B
0.015
–0.193
0.223
0.002
0.070
–0.073
–0.106

Beta

TAX/CFO
t

0.331 1.646
–0.421 –1.898*
0.718 2.819***
0.119 0.250
0.176 1.035
–0.150 –1.648
–0.053 –0.526
38.085
< 0.001
0.575
0.560
0.135

TAX/ASSET

B

Beta

t

B

Beta

t

0.002
–0.312
–0.593
0.062
–0.299
0.223
0.295

0.018
–0.218
–0.608
1.045
–0.242
0.146
0.047
1.618
0.132
0.054
0.021
0.632

0.058
–0.658
–1.600
1.469
–0.952
1.076
0.313

0.001
–0.001
0.006
–0.002
0.018
–0.001
0.183

0.125
–0.026
0.211
–0.948
0.503
–0.20
1.010
66.374
< 0.001
–.702
0.692
0.010

0.741
–0.142
0.992
–2.374**
3.531***
–0.264
11.925***

*. Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

บริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร
ตัวแปรอิสระ โครงสรางคณะกรรมการ (BOARD) ไมพบความสัมพันธตอการวางแผนภาษีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ด ว ยการวั ด ค า ทั้ ง 3 รู ป แบบ หมายถึ ง โครงสร า งกรรมการไม ไ ด ส ง ผลต อ การวางแผนภาษี ขั ด แย ง กั บ สมมติ ฐ านที่ 2:
โครงสรางคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษี ในสวนของการกระจุกตัวของผูถือหุนรายใหญ (OWN)
พบความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษีทั้ง 3 รูปแบบ อยางมีนัยสําคัญเชิงสถิติ กลาวคือ หากมีสัดสวนของผูถือหุน
รายใหญเพิ่มมากขึ้น สงผลใหบริษัทมีการวางแผนภาษีเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับสมมติฐานที่ 3: การกระจุกตัวของความ
เปนเจาของมีความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนภาษี
ตัวแปรควบคุม ในการวัดคาการวางแผนทางภาษี ETR พบความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ ระหวาง
ความเสี่ ย งทางการเงิ น (LEV) และระดั บ การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ที่ มี ตั ว ตน (CAP) ต อ การวั ด ค า การวางแผนภาษี ETR
ในขณะที่คาการวางแผนทางภาษี TAX/ASSET พบความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติที่ระดับ 0.01 ของขนาด
ของกิจการ (SIZE) ตอการวัดคาการวางแผนทางภาษี TAX/ASSET อีกทั้งพบความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญในทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 ระหวางความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน (CAP) และผลตอบแทน
จากสินทรัพย (ROA) ตอการวัดคาการวางแผนทางภาษีดวยอัตราสวน TAX/ASSET เชนกัน
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) สําหรับบริษัทกลุม
Top 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร
ตัวแปร
BOARD
OWN
SIZE
LEV
CAP
ROA
F
Sig. of F
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of Estimate

ETR
B
–0.009
0.151
0.002
0.079
0.122
–0.092

Beta

TAX/CFO
t

–0.025 –0.165
0.543 3.116***
0.082 0.318
0.179 1.927*
0.179 3.453***
–0.051 –0.959
104.574
< 0.001
0.755
0.747
0.107

TAX/ASSET

B

Beta

t

B

0.212
0.998
–0.080
0.212
–0.069
0.252

0.106
0.648
–0.744
0.087
–0.018
0.025
0.886
0.506
0.025
–0.003
1.176

0.347
1.868*
–1.442
0.469
–0.176
0.238

0.002
0.008
–0.001
0.008
0.008
0.147

Beta

t

0.046 0.409
0.322 2.546**
–0.539 –2.863***
0.188 2.783***
0.128 3.400***
0.866 22.267***
228.429
< 0.001
0.870
0.867
0.007

*. Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาพบวา ทั้งบริษัทกลุม Top 100 ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร
มี ลักษณะการวางแผนภาษี คอนข างสูง เพื่อใหมีคาใช จ ายทางภาษีที่ตํ่าลง เนื่องจากเมื่ อวัดคาดวยการใช คาเฉลี่ ย ETR
TAX/CFO และ TAX/ASSET พบวา คาเฉลี่ยของทั้ง 2 ประเทศ ออกมาเปนตัวเลขที่คอนขางตํ่าและเขาใกลศูนย แตอยางไร
ก็ตามคาดการณวา บริษัทกลุม Top 100 ในประเทศสิงคโปรมีแนวโนมในการวางแผนภาษีสูงกวา เนื่องจากคาเฉลี่ยที่ได
มีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ยที่ไดจากบริษัทกลุม Top 100 ของประเทศไทย
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณพบวา สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในประเทศไทยพบวา คะแนน
การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ (CGR) ไม พ บความสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ วั ด ค า การวางแผนภาษี ด ว ยวิ ธี ก ารทั้ ง
3 รูปแบบคือ ETR TAX/CFO และ TAX/ASSET โครงสรางคณะกรรมการ (BOARD) มีความสัมพันธในเชิงลบกับการ
วางแผนภาษีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อมั่น 0.10 เมื่อวัดคาดวย ETR แตไมพบความสัมพันธอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติเมื่อวัดคาการวางแผนภาษีดวย TAX/CFO และ TAX/ASSET ในสวนของการกระจุกตัวของความเปน
เจาของ (OWN) พบความสัมพันธในเชิงบวกกับการวางแผนภาษีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อมั่น 0.01
สําหรับบริษัทกลุม Top 100 ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวาง โครงสราง
คณะกรรมการ (BOARD) ตอการวางแผนภาษี เมื่อวัดคาการวางแผนภาษีดวยวิธีการทั้ง 3 รูปแบบคือ ETR TAX/CFO
และ TAX/ASSET แตพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการกระจุกตัวของความเปนเจาของ (OWN) ตอ
การวางแผนภาษี เมื่อวัดคาการวางแผนภาษีดวยวิธีการทั้ง 3 รูปแบบ
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กับการวางแผนภาษีตามสมมติฐาน
ตัวแปร

สมมติฐาน

ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ
บริษัทกลุม Top 100 ประเทศไทย
ETR

TAX/CFO

ตัวแปรอิสระ
1. คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CGR)
–
0
2. โครงสรางคณะกรรมการ (BOARD)
–
–*
3. การกระจุกตัวของความเปนเจาของ
+
+***
(OWN)
ตัวแปรควบคุม
4. ขนาดของกิจการ (SIZE)
+
0
5. ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV)
+
0
6. ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มี
+
0
ตัวตน (CAP)
7. ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)
+
0
*. Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

TAX/
ASSET

ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ
บริษัทกลุม Top 100 ประเทศสิงคโปร
ETR

TAX/CFO

TAX/
ASSET

0
0
0

0
0
0

0
+***

0
+*

0
+**

0
0
0

–**
+***
0

0
+*
+***

0
0
0

–***
+***
+***

0

+***

0

0

+***
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