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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ ตั้งแต พ.ศ. 2558-2563
รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 397 ตัวอยาง โดยวัดคาการวางแผนภาษี (Tax Planning: TP) จากอัตราสวนภาษีตอสินทรัพย
รวม (TAX/TOTAL ASSET) (Tantiyavarong, 2009) วัดคาการบริหารกําไร (Earnings Management: EM) โดยใช
แบบจําลอง Extended Modified Jones ของ Yoon, Miller and Jiraporn (2006) และวัดคาผลการดําเนินงานของ
บริษัท (Firm Performance: FP) ตามมุมมองดานเศรษฐศาสตร โดยใชตัวชี้วัด Tobin’s Q ตามแนวทางของ Chung
and Pruitt (1994) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
และผลการศึ ก ษาพบว า ความสั ม พั น ธ ข องการวางแผนภาษี แ ละการบริ ห ารกํา ไรกั บ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท
ในปปจจุบันเปนไปในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวา มีความสัมพันธกับผลการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ในอนาคต 1-3 ป ถั ด ไปในทิ ศ ทางบวกเช น เดี ย วกั น ผลการศึ ก ษามี ป ระโยชน ใ นเชิ ง ทฤษฎี
ซึ่งสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎี Legitimacy Theory ของ Suchman (1995) และมีประโยชนในเชิงปฏิบัติตอนักวิจัย
ที่สนใจในงานวิจัยทางดานบัญชีและภาษี และมีประโยชนตอผูบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
คําสําคัญ: การวางแผนภาษี การบริหารกําไร ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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ABSTRACT

This research aims to study the relationship of tax planning and earnings management that affects
the firm performance of listed companies on the Market for Alternative Investment (MAI). Secondary data
was collected from the year 2015 to 2020. The sample size consisted of 397 companies. Tax Planning
(TP) was measured by the ratio of tax to total assets (TAX/TOTAL ASSET) (Tantiyavarong, 2009). Earnings
Management (EM) was measured by Extended Modified Jones model (Yoon, Miller & Jiraporn, 2006). Firm
Performance (FP) was measured by Tobin's Q (Chung & Pruitt, 1994). Data analysis used multiple regression
analysis. The results show that tax planning and earnings management have positive effects on firm
performance in the current year and firm performance in the next 1-3 years with a significant effect. This
study had theoretical contribution with regard to the Legitimacy Theory (Suchman, 1995). In terms of
practical contribution, this research contributes to other researchers who are interested in accounting and
tax research. Also, executives of companies in the Market for Alternative Investment (MAI) can apply the
results to business administration.
Keywords: Tax Planning, Earnings Management, Firm Performance, Future Performance, Market for
Alternative Investment (MAI)
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

บทนํา
กิ จ การในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยในป จ จุ บั น มี ก ารปฏิ บั ติ ด า นการวางแผนภาษี แ ละการบริ ห ารกํา ไร
ปรากฏอยู ดังจะเห็นไดจากหลักฐานเชิงประจักษจากการศึกษากอนหนานี้ของ Tantiyavarong (2009) Thanjunpong
(2014) และ Keeratipongpakdee (2017) อยางไรก็ตาม มุมมองของนักวิจัยตอการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน มุมมองของนักวิจัยตอการวางแผนภาษีที่มีแนวโนมเชิงบวกกลาววา การวางแผนภาษี
ไมใชการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษี หากแตเปนการสนับสนุนใหผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทไดใชความรูและความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับภาษีอากร ในการวางแผนธุรกิจและปฏิบัติดานภาษีใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน
โดยสามารถใช สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด (Prempanichnukul, 2018) ในทางตรงกั น ข า ม
มุมมองของนักวิจัยตอการบริหารกําไรนั้น มีงานวิจัยบางสวนสนับสนุนวาเปนมุมมองในเชิงลบ (Rattanavivatpong, 2014;
Thanjunpong, 2014; Chamchoy, 2015; Keeratipongpakdee, 2017; Yangklan, 2018) กลาวคือ การบริหารกําไร
เปนพฤติกรรมของผูบริหารในการใชดุลยพินิจของตนพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชี และการประมาณการผานรายการ
คงคางตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายผลกําไรสูงสุด โดยหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานที่แทจริง สงผลใหขอมูลทาง
การบัญชีมีคุณภาพตํ่า เนื่องจากผลการดําเนินงานไมไดสะทอนสิ่งที่ควรจะเปนของกิจการ (Phetruen, 2018; Phetruen
& Dokmaithong, 2019) ซึ่งในระยะยาวหากมีการบริหารกําไรอยางตอเนื่องนั้นจะสงผลใหกิจการมีโอกาสลมละลายได
(Petchlorlean, 2011)
สําหรับมุมมองของผูบริหารนั้นกลับมีแนวโนมที่แตกตางจากมุมมองของนักวิจัย กลาวคือ ผูบริหารกิจการมีมุมมอง
ตอการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรสอดคลองกันในเชิงบวก ทั้งนี้การปฏิบัติการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
ขึ้นอยูกับความตองการและความคาดหวังของนักลงทุนตอผลการดําเนินงานของกิจการ (Wajakajornrit, 2016; Chotsuwan
& Thongkong, 2019) ตัวอยางเชน ผลการวิจัยของ Bartov, Givoly and Hayn (2002) และ Gunny (2010) แสดง
ใหเห็นวา นักลงทุนตอบสนองในทางบวกเพิ่มขึ้นหากบริษัทบริหารกําไรใหตรงกับความคาดหวังของตลาด และยังมีแนวคิด
ที่วาการที่ผูบริหารเพิ่มผลกําไรในระยะสั้น อาจเปนไปตามความตองการของผูถือหุนระยะสั้นที่ตองการเก็งกําไร แมวา
จะตองมีการบริหารกําไรและทําลายมูลคาของกิจการในระยะยาวก็ตาม (Sooksanit, 2016)
จากการทบทวนวรรณกรรมกอนหนานี้ มีงานวิจัยที่กลาวถึงทฤษฎีตาง ๆ ซึ่งนํามาอธิบายการวางแผนภาษีและการ
บริหารกําไร ไดแก ทฤษฎีการวางแผนภาษี (Tax Planning Theory) (Hoffman, 1961) ทฤษฎีทางเลือก (Trade-off
Theory) (Modigliani & Miller, 1963) ทฤษฎี Positive Accounting Theory (Watts & Zimmerman, 1986)
ทฤษฎี ตั ว แทน (Agency Theory) (Jensen & Meckling, 1976) ทฤษฎี ผู มี ส ว นได เ สี ย (Stakeholder Theory)
(Freeman, 1984) และทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) (Kahneman & Tversky, 1979) เปนตน อยางไรก็ตาม
ยังมีทฤษฎี Legitimacy Theory (Suchman, 1995) ที่กลาวถึง ความคาดหวังของคนในสังคมตอการบริหารธุรกิจของ
บริษัท ที่ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งงานวิจัยกอนหนานี้ไดอางถึงทฤษฎี Legitimacy Theory (Suchman, 1995)
ไมมากนัก โดยงานวิจัยเหลานั้นไดนํามาอธิบายปรากฏการณ การเปดเผยขอมูลมากกวานํามาอธิบายความสัมพันธของ
การวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัท (Chongruksut, 2019; Love & Petchchedchoo,
2019) อีกทั้งมีงานวิจัยสวนนอยที่กลาวถึงทฤษฎี Legitimacy Theory (Suchman, 1995) ในบริบทของตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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บทความวิจัย

เนื่องจากงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงตองการตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สามารถสะทอนไดทั้งผลการดําเนินงาน
ทางดานบัญชี และผลการดําเนินงานทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาพบวา ตัวชี้วัด Tobin’s Q
(Tobin & Brainard, 1976) สามารถวั ด ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ ส ะท อ นได ทั้ ง ผลการดํา เนิ น งานทางด า นบั ญ ชี
โดยใชตัวเลขจากงบการเงิน และผลการดําเนินงานทางดานเศรษฐศาสตร โดยใชมูลคาทางการตลาด มีงานวิจัยจํานวนมาก
ที่ประยุกตใช Tobin’s Q ในการวัดผลการดําเนินงาน อาทิเชน งานวิจัยของ Thanjunpong (2014) Thanjunpong and
Awirothananon (2019) และ Sribunruang and Sutthi (2021) นอกจากนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมของ DeChow
et al. (2012) ซึ่งกลาวถึง พฤติกรรมการบริหารกําไรของบริษัท โดยบริษัทที่มีการบริหารกําไรจะสงผลใหผลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท มี มู ล ค า สู ง แต ใ นช ว งเวลาต อ มา บริ ษั ท ที่ มี ก ารบริ ห ารกํา ไรจะมี พ ฤติ ก รรมการกลั บ รายการบั ญ ชี ใ นอนาคต
ซึ่งกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทและอาจทําใหผลการดําเนินงานมีมูลคาลดลง อยางไรก็ตาม DeChow et al. (2012)
ไมสามารถคาดการณถึงพฤติกรรมการกลับรายการนี้ไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นประเด็นดังกลาวจึงนํามาสูการศึกษา
ความสั มพั นธ ของการวางแผนภาษี และการบริ หารกําไรกั บผลการดําเนิ นงานในอนาคตของบริ ษัทในตลาดหลั กทรั พย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในประเทศไทยวา ปรากฏการณดังกลาวสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทหรือไม และในทิศทางใด
หลั กฐานเชิ งประจั กษ ที่สนั บสนุ นมุ มมองของนั กวิ จัย และผู บริ หารในบริ บทของประเทศไทยนั้ น ส วนมากศึ กษาใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ซึ่งยังมีงานวิจัยสวนนอยที่กลาวถึงความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการ
บริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ยิ่งไปกวานั้น ความสัมพันธของการ
วางแผนภาษีและการบริหารกําไรดังกลาวยังไมปรากฏแนวโนมทิศทางความสัมพันธที่ชัดเจน ดวยเหตุนี้คําถามงานวิจัย
จึงมี 2 ประการ คือ 1) มีความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานในปปจจุบันของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ (MAI) หรื อ ไม และเป น ไปในทิ ศ ทางใด 2) มี ค วามสั ม พั น ธ ข องการ
วางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(MAI) หรือไม และเปนไปในทิศทางใด ทั้งนี้ เพื่อทราบความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไดชัดเจนมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานในปปจจุบัน1 ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องการวางแผนภาษี แ ละการบริ ห ารกํา ไรกั บ ผลการดํา เนิ น งานในอนาคต 2 ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

1
2

ผลการดําเนินงานในปปจจุบัน หมายถึง ปที่ผูวิจัยศึกษาเปนปฐาน ไดแก ชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2558–2563
ผลการดําเนินงานในอนาคต หมายถึง ผลการดําเนินงานในอีก 1 ป 2 ป 3 ป และ 4 ปถัดไปจากปฐาน
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน
การวางแผนภาษี แ ละการบริ ห ารกํา ไรมี ค วามเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั บ การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู บ ริ ห ารในการวางแผน
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ (Polpanumas et al., 2021) โดยมี ผู ใ ห คํา นิ ย ามการวางแผนภาษี แ ละการบริ ห ารกํา ไร ไว ดั ง นี้
Phongphitak (2020) ไดใหคํานิยามการวางแผนภาษีไววา “การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คือ การกําหนด
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองและเปนประโยชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
(Financial Transactions) ที่เกี่ยวของกับประเด็นทางภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในอันที่จะแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นแลวและปองกันมิใหเกิดปญหาภาษีอากรไมวาประการใด ๆ โดยมุงหมายใหการเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากรขององคกรเปนไปโดยถูกตอง และครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากร
กําหนดไวและเปนผลใหจํานวนภาษีอากรที่ตองเสียนั้นเปนจํานวนนอยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใชสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากรสูงสุด ทั้งนี้ โดยไมอาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร” ในขณะที่ Supattarakul (2005) ไดใหคํานิยาม
การบริหารกําไรไววา “การบริหารกําไร (Earnings Management) หมายถึง การบริหารผลการดําเนินงานของฝายบริหาร
ซึ่งอาศัยการใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบายการบัญชี เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกําไร โดยพยายามหลีกเลี่ยงการรายงาน
ผลขาดทุน หรือหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานที่ลดลง หรือหลีกเลี่ยงการรายงานกําไรที่ตํ่ากวาประมาณการกําไร
ของผูบริหาร หรือที่ตํ่ากวาความคาดหวังของนักลงทุน” การเกลี่ยกําไร การตกแตงกําไร การบริหารกําไร และการตกแตง
บัญชี (Jarupat, 2020) หรือถอยคําอื่น ๆ ที่มีความหมายและลักษณะคลายกันกับการบริหารกําไรที่ผานมา เกิดขึ้นได
เมื่อธุรกรรมหรือรายงานทางการเงินนั้นมีการใชดุลยพินิจของผูบริหารเขามาเกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือตกแตงงบการเงินของบริษัท เพื่อชักจูงนักลงทุน หรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของใหสําคัญผิดในตัวเลขทาง
การเงินที่ปรากฏในงบการเงิน หรือทําขึ้นเพื่อประโยชนบางอยางที่ไดรับจากการแกไขธุรกรรมนั้น ๆ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอธิ บ ายการวางแผนภาษี ได แ ก (1) ทฤษฎี ก ารวางแผนภาษี (Tax Planning Theory)
โดย Hoffman (1961) ไดกลาวถึงการพิจารณาและการปฏิบัติ เพื่อคํานวณภาษีอากรของกิจการวาขึ้นอยูกับกําไรทางภาษี
มากกวากําไรทางบัญชี เนื่องจากมีการนํานโยบายตาง ๆ ทางดานภาษีมาใช เชน การใชสิทธิประโยชน ในการหักคาใชจาย
ไดเพิ่มขึ้น และการใชสิทธิประโยชน เพื่อใหไดรับการยกเวนเงินได ซึ่งไมสงผลตอการปรับปรุงกําไรทางบัญชี จึงยังประโยชน
ใหมีผลเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน และ (2) ทฤษฎีทางเลือก (Trade-off Theory) โดย Modigliani and Miller (MM)
(1963) ไดกลาวถึงการพิจารณาตนทุนและประโยชนที่ไดรับจากการวางแผนภาษี ตัวอยางเชน กรณีที่บริษัทกูยืมเงินมา
ยอมมีตนทุนจากดอกเบี้ยจาย บริษัทยอมพิจารณาทางเลือกระหวางการใชประโยชน โดยนําเอาดอกเบี้ยจายมาเปนคาใชจาย
ทางภาษีได ซึ่งเปนสิทธิประโยชนทําใหเสียภาษีลดลง กับภาระตนทุนจากดอกเบี้ยจายที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจ
เปนสาเหตุของการลมละลายของบริษัทในที่สุด ฉะนั้น ผูบริหารจึงตองพิจารณาระหวางตนทุนที่เสียไปกับประโยชนที่ไดรับ
จากการวางแผนภาษี กอนทําการเลือกวิธีที่เกิดประโยชนสูงสุด และสงผลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอธิบายการบริหารกําไร ไดแก (1) ทฤษฎี Positive Accounting Theory โดย Watts and
Zimmerman (1986) อธิบายถึงสาเหตุที่ผูบริหารเลือกใชนโยบายทางการบัญชีอยางใดอยางหนึ่งภายใตสถานการณ
ที่ ม าตรฐานการบั ญ ชี มี ท างเลื อ กให ป ฏิ บั ติ ไ ด ห ลายทาง ซึ่ ง เอื้ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารกํา ไรเพื่ อ ประโยชน ส ว นตน เช น
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บทความวิจัย

(1) Bonus Plan Hypothesis กลาวถึงกรณีที่ผูบริหารจะปฏิบัติเพื่อใหตนไดรับประโยชนสูงสุด (Self-Interest) และเพื่อ
ใหตนมีความมั่งคั่งมากที่สุด เนื่องจากผลตอบแทนของผูบริหารถูกผูกติดกับผลการดําเนินงานของบริษัท แตแทที่จริงแลว
ตัวเลขผลการดําเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินไมไดสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทแตอยางใด ซึ่งสอดคลอง
กับปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูบริหารกับผูถือหุนของบริษัท (Type I – Agency problem) (Fama
& Jensen, 1983) ตามทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) (Jensen & Meckling, 1976) และทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholder Theory) (Freeman, 1984) ประกอบกั บ ป ญ หาความไม ส มมาตรของข อ มู ล ข า วสาร (Asymmetric
Information) ที่ผูบริหารมีขอมูลภายในมากกวาบุคคลภายนอก จึงทําใหเกิดเปนโอกาสในการบริหารกําไรของผูบริหาร
(2) Debt Covenant Hypothesis มีแนวคิดที่วา ผูบริหารมีแนวโนมที่จะพยายามรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุน จึงมีการ
เรงรับรูรายได หรือผลกําไรในอนาคตเขามาในปปจจุบัน และ (3) Political Cost Hypothesis มีแนวคิดที่วา ผูบริหาร
มี แ นวโน ม จะเลื อกใช น โยบายบั ญ ชี ที่ ทําให กิ จ การไม เป นที่ ส นใจของรั ฐ บาล โดยแสดงผลกําไรตํ่า เพื่ อหลี กเลี่ ย งการถู ก
ตรวจสอบและการแทรกแซงโดยกฎหมาย กฎเกณฑ หรือระเบียบตาง ๆ ที่รัฐบาลบัญญัติขึ้น และบังคับใหปฏิบัติ และ
(2) ทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) โดย Kahneman and Tversky (1979) โดยกลาววา นักลงทุนมีความ
คาดหวังตอผลการดําเนินงานของบริษัท จึงเกิดเปนแรงจูงใจในการบริหารกําไรของผูบริหารที่มุงสรางความพึงพอใจแก
นักลงทุน ซึ่งสงผลเชิงบวกตอมูลคาของกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัท
นอกจากทฤษฎีขางตนแลวยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการ
ดําเนินงาน ไดแก ทฤษฎี Legitimacy Theory ของ Suchman (1995) ที่กลาวถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดจาก
การที่บริษัทไดรับสิทธิและอํานาจจากสังคมในการใชทรัพยากรตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขที่บริษัทตองดําเนินธุรกิจใหเปนไป
ตามความคาดหวังของคนในสังคม ดังนั้นจึงมีความตองการใหบริษัทแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตัวอยางเชน การเสีย
ภาษีอากรอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลทางดานภาษีที่มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ซึ่งในการคํานวณภาษีและการวางแผนภาษี โดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีตาง ๆ ตองอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
ภาษี โดยไมมีเจตนาทุจริต หรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร ดังนั้นจึงถือเปนกิจกรรมที่บริษัทแสดงออกถึงความถูกตองชอบธรรม
(Mgammal & Ismail, 2015) ซึ่งจะสงผลใหการประเมินและผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไปในทิศทางบวก ทฤษฎี
Legitimacy Theory ของ Suchman (1995) ยังสอดคลองกับการบริหารกําไรดวย โดยกลาวถึงความเชื่อของคนในสังคม
วาวิธีการปฏิบัติงานขององคกร รวมไปถึงพฤติกรรมของผูบริหารขององคกร เปนสิ่งนาพึงปรารถนาและเหมาะสมภายใต
บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ และความหมายที่สังคมสรางขึ้นมา (Deegan, 2006) โดยมุงเนนที่ความตองการและ
ความคาดหวังของสังคมเปนหลัก เพื่อความยั่งยืนขององคกร อีกนัยหนึ่งคือ องคกรจะอยูรอดไดตอเมื่อไดรับการยอมรับจาก
สังคม (Social System) และหากบริษัทไมสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมได ก็จะถูกปฏิเสธจากสังคม
จนไมสามารถดํารงธุรกิจอยูได ซึ่งเปนเหมือนสัญญาขอผูกพันขององคกรที่มีตอสังคม (Social Contract) ดังเชน ผูมีสวน
ไดเสีย (Stakeholders) มีแนวโนมที่จะตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารกําไรของผูบริหารอยางตอเนื่อง ดวยความคาดหวัง
ใหผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงาน เพื่อรักษาผลประโยชนที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียเปนหลัก และถูกตองตาม
กฎหมาย แตหากผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารกําไร ตามทฤษฎี Positive Accounting Theory โดย Watts and
Zimmerman (1986) ผูบริหารจะคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวา (Self-Interest) โดยการใชดุลยพินิจของผูบริหาร
ในการเลื อ กปฏิ บั ติ น โยบายการบั ญ ชี และการเป ด เผยข อ มู ล ที่ ไ ม ส ะท อ นความเป น จริ ง ส ง ผลให ผู มี ส ว นได เ สี ย สู ญ เสี ย
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ประโยชน (เชิงลบ) แมวาการบริหารกําไรในระยะแรกจะสงผลตอผลการดําเนินงานในเชิงบวก แตในระยะยาวพฤติกรรม
การบริหารกําไรจะมีผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ลดลง (เชิงลบ) (Keeratipongpakdee, 2017) จนอาจเปนเหตุให
เกิดการลมละลายในอนาคตได ดังกลาวไวขางตน
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดคาของตัวแปร
ตัวแปรตน
การวางแผนภาษี (Tax Planning: TP) สามารถวัดคาไดโดยใชอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แทจริง (Effective Tax
Rate (ETR)) (Abdul Wahab & Holland, 2012; Thanjunpong & Dechsiri, 2018) คาความแตกตางระหวางกําไร
ทางบัญชีและกําไรทางภาษี (Book-Tax Differences (BTDs)) (Raedy, Seidman & Shackelford, 2010) อัตราสวน
คาใชจายภาษีตอกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) (Zimmerman, 1983; Tantiyavarong, 2009;
Thanjunpong, 2014) และอัตราสวนคาใชจายภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/TOTAL ASSETS) (Tantiyavarong, 2009;
Thanjunpong, 2014; Thanjunpong & Awirotthananon, 2019; Sribunruang & Sutthi, 2021) แตการวัดคา
ดวยอัตรา ETR BTDs และTAX/CFO คํานวณมาจากขอมูลในงบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในขณะที่อัตราสวน
TAX/TOTAL ASSETS คํานวณมาจากขอมูลในงบแสดงฐานะการเงิน Zimmerman (1983) และ Thanjunpong (2014)
กลาววา ขอมูลจากงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดมีโอกาสที่กอใหเกิดการตกแตงตัวเลขในงบการเงินสูงกวา วิธีการ
วัดคาการวางแผนภาษีจากอัตราสวนคาใชจายภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/TOTAL ASSET) สามารถสะทอนถึงการวัดคา
การวางแผนภาษี อ ย า งต อ เนื่ อ งกว า อั ต ราส ว นอื่ น ที่ วั ด จากผลประกอบการของบริ ษั ท เป น รายป และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา การใชขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงินสามารถอธิบายความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ไดดีกวา (Thanjunpong, 2014; Sribunruang & Sutthi, 2021)
การบริหารกําไร (Earnings Management: EM) สามารถวัดคาได 2 วิธีหลัก ไดแก 1) การบริหารกําไรโดยการ
เปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจ (Real Activities Manipulation) (Roychowdhury, 2006) และ 2) การบริหารกําไรโดยการ
เปลี่ยนวิธีการทางบัญชี (Accrual Manipulation) ผานการเลือกใชนโยบายการบัญชี และผานรายการคงคางโดยใช
ดุลยพินิจของผูบริหาร (Accrual Transaction) (Healy & Wahlen, 1999) การพัฒนาแบบจําลองในการวัดคาการบริหาร
กําไรโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารผานรายการคงคาง มีผูวิจัยไดทําการศึกษามาแลวเปนจํานวนมาก อาทิ เชน Healy
(1985) DeAngelo (1986) Jones (1991) DeChow, Sloan and Sweeney (1995) Yoon and Miller (2002)
Kothari, Leone and Wasley (2005) และ Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ซึ่ง Islam, Ali and Ahmad (2011)
กลาววา การวัดคาของ Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ที่ใชแบบจําลอง Extended Modified Jones มีประสิทธิภาพ
ในการวัดระดับการบริหารกําไรไดมาก กลาวคือ สามารถอธิบายและพยากรณโอกาสในการบริหารกําไรไดดีกวาแบบจําลอง
Modified Jones ของ DeChow, Sloan and Sweeney (1995) และจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบงานวิจัยของ
DeChow et al. (2012) ที่กลาววา การบริหารกําไรผานรายการคงคางที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่ง จะถูกกลับรายการ
ในอนาคต แตนักวิจัยยังไมสามารถคาดการณการกลับรายการนั้นไดวาจะเกิดเมื่อใด และความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ของปถัดไปจะเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมุงศึกษาความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหาร
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กํา ไรกั บ ผลการดํา เนิ น งานในอนาคต 1 ป ถั ด ไป 2 ป ถั ด ไป 3 ป ถั ด ไป และ 4 ป ถั ด ไป ในบริ บ ทของตลาดหลั ก ทรั พ ย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อเปนหลักฐานเชิงประจักษจากตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย
ตัวแปรตาม
ผลการดําเนินงาน (Firm Performance: FP) สามารถวัดคาได 2 วิธีหลัก ไดแก 1) การวัดผลการดําเนินงานทางดาน
บัญชี โดยอาศัยขอมูลตัวเลขจากงบการเงิน เชน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย
(ROA) อั ต ราผลตอบแทนของส ว นของผู ถื อ หุ น (ROE) อั ต ราผลตอบแทนต อ ยอดขาย (ROS) และกํา ไรต อ หุ น (EPS)
เปนตน และ 2) การวัดผลการดําเนินงานทางดานเศรษฐศาสตร โดยใช Tobin’s Q ซึ่งเปนแนวคิดที่นําเสนอโดย Tobin
and Brainard (1976) ขอดีของ Tobin’s Q คือ เปนตัววัดผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานหรือมูลคาของบริษัท โดยใช
แนวคิดการผสมผสานขอมูลจากงบการเงินและมูลคาทางการตลาด ซึ่งไดรวมทั้งขอมูลที่เกิดขึ้นแลวในอดีตและขอมูลที่
รวมการคาดการณของนักลงทุน เกี่ยวกับโอกาสการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทดวย เชน ราคาหุน เปนตน แตขอเสีย
ของ Tobin’s Q คือ มีการคํานวณที่ซับซอน และมีความยากในการไดมาซึ่งมูลคาทางการตลาดและราคาเปลี่ยนแทน
ของสินทรัพย ตอมาจึงไดมีการปรับสูตรการคํานวณคา Tobin’s Q ใหคํานวณงายขึ้น (Lindenberg & Ross, 1981; Chung
& Pruitt, 1994) Tobin’s Q ไดรับความนิยมจากหนวยงานตาง ๆ ในการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย เชน บริษัทที่
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจใหกับสถาบันลงทุนขนาดใหญในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุน ใช Tobin’s Q ในการประเมินตลาดหุน Wall Street ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Tungjirasil, 2013) สําหรับ
ประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยใช Tobin’s Q ในการวิเคราะหวัฏจักรและแนวโนมการลงทุนภาคเอกชน (Tungjirasil,
2013) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนิ ย มใช Tobin’s Q เป น ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผลการดํา เนิ น งานหรื อ มู ล ค า ของบริ ษั ท
ในงานวิจัยทางดานบัญชีและการเงิน ที่ศึกษาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
(Phadoongsitthi, 2005; Tungjirasil, 2013; Thanjunpong, 2014; Thanjunpong & Awirothananon, 2019;
Sribunruang & Sutthi, 2021) เนื่ อ งจากงานวิ จั ย นี้ ต อ งการศึ ก ษาในบริ บ ทของตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ (MAI)
เชนเดียวกัน การวัดคาผลการดําเนินงานนั้น จึงตองสะทอนทั้งผลการดําเนินงานทางดานบัญชี (ตัวเลขจากงบการเงิน) และ
ผลการดําเนินงานทางดานเศรษฐศาสตร (มูลคาทางการตลาด) ซึ่งตัวชี้วัดคาผลการดําเนินงานที่เหมาะสมคือ Tobin’s Q
ตามวิธีการคํานวณตามแนวทางของ Chung and Pruitt (1994) เนื่องจากมีการปรับสูตรการคํานวณ เพื่อใหคํานวณคา
Tobin’s Q ไดงายขึ้น และผลที่ไดมีความใกลเคียงกันกับแนวทางของ Lindenberg and Ross (1981) ที่ไดรับการยอมรับ
วามีความถูกตองตามหลักทฤษฎีของ Tobin’s Q
ตัวแปรควบคุม
งานวิจัยนี้มีตัวแปรควบคุม 6 ตัวแปร ไดแก ขนาดของบริษัท (Firm Size) ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage)
ความสามารถในการทําไร (Profitability) ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน (Capital Intensity) การเติบโตของบริษัท
(Growth) และกลุมอุตสาหกรรม (Industry Group) เหตุผลของการนําตัวแปรดังกลาวมาเปนตัวแปรควบคุม เนื่องจาก
1) ขนาดของบริษัทที่มีขนาดใหญจะมีผูมีความรูและผูเชี่ยวชาญจํานวนมาก มีแหลงเงินทุนจํานวนมาก ซึ่งอาจทําใหไดรับ
ผลประโยชนจากการประหยัดจากขนาด 2) บริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูง ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) สามารถ
นําไปถือเปนคาใชจายทางภาษีได อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได 3) บริษัทที่มีความสามารถ
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ในการทํากําไรสูงควรมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 4) ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตนประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ สามารถหักคาเสื่อมราคาทางภาษีไดเร็วกวาอายุการใชประโยชนของสินทรัพย ซึ่งทําใหคาใชจายภาษีลดลง
และสงผลตอผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นได 5) การเติบโตของบริษัททําใหมีสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้น กิจการสามารถใชประโยชน
จากสิ นทรั พย ที่เพิ่ มขึ้ นได ส งผลให เกิ ดความมั่ นคงมากขึ้ น และผลการดําเนิ นงานที่ เพิ่ มขึ้ น และ 6) กลุ มอุ ตสาหกรรม
บางประเภทจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) จึงทําให
ในแตละกลุม อุตสาหกรรมอาจมีคา ใชจา ยภาษีทแี่ ตกตางกัน และอาจสงผลตอผลการดําเนินงานทีแ่ ตกตางกัน (Tantiyavarong,
2009; Thanjunpong, 2014; Thanjunpong & Dechsiri, 2018)
ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผานมา พบงานวิจัยจํานวนมากกลาวถึงความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท ที่วัดคาโดยใช Tobin’s Q โดยงานวิจัยในอดีตที่พบความสัมพันธของการวางแผนภาษีกับผลการดําเนินงานใน
ทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) เนื่องจากการวางแผนภาษีที่เพิ่มขึ้น (โดยการใชสิทธิประโยชนทางภาษี เพื่อลดคาใชจายกิจการ)
จะสงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น และสงผลใหผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (Sribunruang & Sutthi,
2021) งานวิจัยในอดีตที่พบความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม (เชิงลบ) เนื่องจากการวางแผนภาษีที่เพิ่มขึ้นแตกลับกอให
เกิดตนทุน ไมวาจะเปนตนทุนการลมละลาย ตนทุนทางการเงิน เพื่อที่จะนําดอกเบี้ยมาใชสิทธิประโยชนทางภาษี อันสงผล
ใหตนทุนของกิจการสูงกวาประโยชนที่ไดรับจากการวางแผนภาษี จึงสงผลใหผลการดําเนินงานลดลง (Thanjunpong,
2014) และงานวิ จั ย ในอดี ต ที่ ไ ม พ บความสั ม พั น ธ หรื อ ไม ส ามารถสรุ ป ทิ ศ ทางของความสั ม พั น ธ ที่ ชั ด เจนได เนื่ อ งจาก
การจัดทําบัญชีตองจัดทําใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัท แตการ
จั ด เตรี ย มข อ มู ล เพื่ อ เสี ย ภาษี มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามประมวลรั ษ ฎากรและเสี ย ภาษี ใ ห ถู ก ต อ ง แต ไ ม ไ ด มุ ง แสดง
ผลการดําเนินงานของบริษัท ประกอบกับหลักเกณฑ วิธีการในการปฏิบัติ รวมถึงการวัดคาตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และตามประมวลรัษฎากร มีความแตกตางกัน ดวยเหตุนี้การวางแผนภาษี จึงไมสงผลตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทไดอยางชัดเจน (Tantiyavarong, 2009; Thanjunpong, 2014)
สํา หรั บ การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องการบริ ห ารกํา ไรกั บ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท นั้ น มี ง านวิ จั ย ในอดี ต พบว า
มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) เนื่องจากเมื่อผูบริหารทําการบริหารกําไรเพิ่มขึ้น เพื่อแสดง
ถึงประสิทธิภาพการทํางานที่ดีและตองการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หรือเพื่อใหกําไรเปนไปตามความคาดหวังของนักลงทุน
ทําใหดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนไดมากขึ้น มูลคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้น สงผลใหผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (Jiraporn et al.,
2008; Mahmud, Ibrahim & Pok, 2009) งานวิจัยในอดีตที่พบความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม (เชิงลบ) เนื่องจาก
หากผูบริหารทําการบริหารกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระยะยาว จะสงผลใหผลการดําเนินงานลดลงเรื่อย ๆ และนําไปสู
การลมละลายของบริษัท (Thanjunpong, 2014; Keeratipongpakdee, 2017; Ertimur et al., 2017; Machdar,
D.R.M. & Murwaningsari, 2017) และงานวิจัยในอดีตที่ไมพบความสัมพันธ หรือไมสามารถสรุปทิศทางของความสัมพันธ
ที่ชัดเจนได เนื่องจากการบริหารกําไรมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของ กิจกรรมในการบริหารงานของผูบริหารถูกควบคุม
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โดยกระบวนการกํากั บดู แลกิ จการ จึ งทําให ผู บริ หารไม สามารถมุ งบริ หารกําไรตามความต องการของตนได ดั งนั้ นการ
บริหารกําไรของผูบริหาร อาจไมสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทไดอยางชัดเจน (Guay, 2008)
จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวัดคาตัวแปรตาง ๆ และงานวิจัยที่ผานมา พบความสัมพันธของ
การวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงาน แตผูวิจัยไมอาจระบุทิศทางของความสัมพันธดังกลาวไดอยาง
ชัดเจน จึงนํามาสูการศึกษาและพัฒนาสมมติฐานที่ 1 ขึ้น ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 :
H0 : การวางแผนภาษีและการบริหารกําไร ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในปปจจุบันของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
H1 : การวางแผนภาษีและการบริหารกําไร มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในปปจจุบันของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
จากงานวิจัยของ DeChow et al. (2012) ที่กลาววา การบริหารกําไรที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งจะถูกกลับรายการ
ในอนาคต แตนักวิจัยยังไมสามารถที่จะคาดการณการกลับรายการนั้นไดวาจะเกิดเมื่อใด ซึ่งจากประเด็นนี้จึงนํามาสูการ
ศึกษา ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานในอนาคตของปถัด ๆ ไป (1 ปถัดไป
2 ปถัดไป 3 ปถัดไป และ 4 ปถัดไป) วาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ในทิศทางใด จึงมีการพัฒนาสมมติฐานที่ 2 ขึ้น
ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 :
H0 : การวางแผนภาษีและการบริหารกําไร ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
H2 : การวางแผนภาษีและการบริหารกําไร มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก บริษัทที่ยังมีสถานะเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 มีทั้งสิ้น 179 บริษัท (The Stock Exchange of Thailand, 2021)
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก บริษัทที่มีการจดทะเบียนเขาสู
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) กอนป พ.ศ. 2558 และยังคงดําเนินกิจการอยูในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
จนถึงป พ.ศ. 2563 แบงตามกลุมอุตสาหกรรมที่ตลาดหลักทรัพยหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดจัดประเภทไว 7 กลุม ประกอบดวย
(1) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (2) กลุมสินคาอุปโภคบริโภค (3) กลุมสินคาอุตสาหกรรม (4) กลุมอสังหาริมทรัพย
และกอสราง (5) กลุมทรัพยากร (6) กลุมบริการ และ (7) กลุมเทคโนโลยี (The Stock Exchange of Thailand, 2021)
การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการขอมูล
ผูวิจัยรวบรวมข อมู ลทุ ติยภู มิ ไดแก งบการเงิ นประจําป และมู ลค าหลั กทรัพยทางการตลาด (MVE) จากเว็บไซต
www.setsmart.com และข อ มู ล แบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํา ป (แบบ 56-1) และรายงานประจํา ป จากเว็ บ ไซต
www.set.or.th และ www.sec.or.th จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลจากบริษัทที่มีขอมูลทางดานการเงินที่ครบถวนสมบูรณ
ตามที่ตองการศึกษาทั้งหมด และมีรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อควบคุมความแตกตางทาง
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ดานเวลา และเพื่อใหขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบกันได และทําการหักขอมูลที่มีคาผิดปกติ (Outlier)
ออก ทําใหคงเหลือจํานวนกลุมตัวอยางสุทธิ 397 ตัวอยาง ดังนี้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในป พ.ศ. 2564
179 บริษัท
หัก กลุมธุรกิจการเงิน
10 บริษัท
บริษัทที่ติดเครื่องหมาย C, SP, NP, NC
14 บริษัท
บริษัทที่ไมมีรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
4 บริษัท
บริษัทที่ไมสามารถเก็บขอมูลไดครบถวน (ขอมูลตั้งแตป 2557–2563)
82 บริษัท
กลุมตัวอยางคงเหลือ
69 บริษัท
กลุมตัวอยางทั้งหมด ป พ.ศ. 2558–2563 (6 ป)
414 ตัวอยาง
หัก กลุมตัวอยางที่มีคาผิดปกติ (Outlier)
17 ตัวอยาง
กลุมตัวอยางสุทธิ
397 ตัวอยาง
ผูวิจัยใชโปรแกรม Excel ในการรวบรวมขอมูลดิบจากฐานขอมูลขางตน แลวนํามาคํานวณคาตัวแปรอิสระ ตัวแปร
ตาม และตัวแปรควบคุม จากนั้นนําขอมูลเขาประมวลผลในโปรแกรม STATA (Version 14.1) ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ เพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูล
แบบจําลองการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้มีการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
อธิบายภาพรวมของตัวแปรในรูปของคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และ (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับการวิเคราะหขอมูล 2 เทคนิค ไดแก การวิเคราะห
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ซึ่งใชตัวแบบในการวิเคราะห ดังนี้
การทดสอบความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานในปปจจุบัน สามารถเขียน
เปนสมการที่ (1) ไดดังนี้
FPi,t =

β0 + β1 TPi,t + β2 EMi,t + β3 SIZEi,t + β4 LEVi,t + β5 ROAi,t + β6 CAPi,t + β7 GROWTHi,t
+ ∑ 7k=1 βk INDk + ∑ 6t=1 βt YEARt + εi,t

(1)

การทดสอบความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานในอนาคต สามารถเขียน
เปนสมการที่ (2) ไดดังนี้
FPi,t+n =

β0 + β1 TPi,t + β2 EMi,t + β3 SIZEi,t + β4 LEVi,t + β5 ROAi,t + β6 CAPi,t + β7 GROWTHi,t
+ ∑ 7k=1 βk INDk + ∑ 6t=1 βt YEARt + εi,t
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(2)

ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

การวัดคาตัวแปรในแบบจําลอง
ตัวแปรอิสระ
การวางแผนภาษี (TP) วั ดค าตั วแปรโดยใช อัตราส วนภาษี ต อสิ นทรั พย รวม (TAX/TOTAL ASSET) เนื่ องจากค า
TAX/TOTAL ASSET เก็บรวบรวมขอมูลมาจากงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงผลประกอบการของบริษัทอยางตอเนื่อง
และการตกแตงรายการสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินจะนอยกวาการตกแตงกําไรทางบัญชีในงบกําไรขาดทุน โดยที่
TAX คือ คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของงวดปจจุบัน TOTAL ASSET คือ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยรวม ซึ่งคา
TAX/TOTAL ASSET ที่มีคาตํ่า แสดงถึงมีการวางแผนภาษีในระดับสูง (Tantiyavarong, 2009)
การบริหารกําไร (EM) วัดคาตัวแปรโดยใชแบบจําลอง Extended Modified Jones ของ Yoon, Miller and Jiraporn
(2006) วัดคารายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals: DA) โดยที่คา DA มีคาสูง แสดงถึง
มีการบริหารกําไรในระดับสูง ซึ่งสามารถคํานวณคา DA ไดจาก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 หารายการคงคางรวมทั้งหมด (Total Accruals: TA) คํานวณไดจากกําไรสุทธิ (NI) หักดวยกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงานที่แสดงในงบกระแสเงินสด (CFO) ตามสูตร TAi,t = NIi,t – CFOi,t
ขั้นตอนที่ 2 นํารายการคงคางทั้งหมด (TA) ที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 1 เขาสูตัวแบบ ซึ่งจะไดสมการถดถอยกําลังสอง
นอยที่สุดของรายการคงคางทั้งหมด เพื่อประมาณคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงเสนของตัวแบบ วิธีการสรางตัวแปร DA
เริ่มตนจากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการความสัมพันธระหวางรายการคงคางทั้งหมด (TA) กับการเปลี่ยนแปลง
ของรายได (ΔREV) การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การคา (ΔREC) การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่เปนเงินสด (ΔEXP)
การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายคงคาง (ΔPAY) คาเสื่อมราคา (DEP) และคาใชจายผลประโยชนหลังเกษียณ (RET) แลว
หารดวยรายไดสุทธิ (REV) เพื่อลดการเกิดปญหาความไมคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน (Heteroscedastic)
ตามสมการ (i)
TAi,t / REVi,t =

β0 + β1 [(ΔREVi,t – ΔRECi,t ) / REVi,t ] + β2 [(ΔEXPi,t – ΔPAYi,t ) / REVi,t ]
+ β3 (DEPi,t + RETi,t / REVi,t ) + εi,t

(i)

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นนําคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากสมการ (i) มาประมาณระดับของรายการคงคาง ซึ่งไมใชดุลยพินิจของ
ผูบริหาร (Non-Discretionary Accruals: NDA) ตามสมการ (ii)
NDAi,t

=

β0 + β1 [(ΔREVi,t – ΔRECi,t ) / REVi,t ] + β2 [(ΔEXPi,t – ΔPAYi,t ) / REVi,t ]
+ β3 (DEPi,t + RETi,t / REVi,t )

(ii)

ขั้นตอนที่ 4 นํา Non-Discretionary Accruals (NDA) ที่ไดจากสมการ (ii) มาหักออกจากรายการคงคางทั้งหมด
(TA) ที่ไดจากงบการเงินของบริษัท ผลตางที่ไดจะเปนยอดรายการคงคาง ซึ่งใชดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary
Accruals: DA) ตามสมการ (iii)
DAi,t

= [TAi,t / REVi,t ] – NDAi,t

(iii)
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ตัวแปรตาม
ผลการดําเนินงาน (FP) วัดคาตัวแปรโดยใชตัวชี้วัด Tobin’s Q ตามแนวทางของ Chung and Pruitt (1994)
ซึ่งคา Tobin’s Q คํานวณไดจากมูลคาทางการตลาดของหุนสามัญ (MVE) (ราคาตลาดของหุนสามัญ × จํานวนหุนที่อยู
ในมือผูถือหุน) บวกมูลคาทางการตลาดของหุนบุริมสิทธิ (PS) (มูลคาไถถอนของหุนบุริมสิทธิ) บวกมูลคาทางการตลาด
ของหนี้ สิ น (DEBT) (มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นสุ ท ธิ จ ากสิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย น บวกมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น
ระยะยาว) ทั้งหมดหารดวยราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพย (TOTAL ASSET) (มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยรวม) ตามสูตร
Tobin’s Q = [(MVE + PS + DEBT) / TOTAL ASSET] โดยที่คา Tobin’s Q ที่มากกวา 1 จัดเปนองคกรที่สามารถใช
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะแสดงวามีการบริหารงานที่ทําใหองคกรไดรับผลตอบแทนของเงินลงทุนในอัตรา
ที่สูงกวาตนทุนของเงินทุน สงผลใหมูลคาทางการตลาดขององคกรมีคามากกวามูลคาของสินทรัพยที่ใชไปเพื่อกอใหเกิด
มูลคานั้น
ผลการดําเนินงานในอนาคต (FPt+n) ไดแก 1 ปถัดไป (FPt+1) 2 ปถัดไป (FPt+2) 3 ปถัดไป (FPt+3) และ 4 ปถัดไป
(FPt+4) โดยที่ t คือปฐาน ไดแก ป 58 ถึงป 63 สามารถอธิบายไดดังนี้ เชน ผลการดําเนินงานในอนาคต 1 ปถัดไป
คือคา Tobin’s Q ของป 59 (ป 58+1) ป 60 (ป 59+1) ป 61 (ป 60+1) ป 62 (ป 61+1) และป 63 (ป 62+1)
ผลการดําเนินงานในอนาคต 2 ปถัดไป คือคา Tobin’s Q ของป 60 (ป 58+2) ป 61 (ป 59+2) ป 62 (ป 60+2)
และป 63 (ป 61+2) ผลการดําเนินงานในอนาคต 3 ปถัดไป คือคา Tobin’s Q ของป 61 (ป 58+3) ป 62 (ป 59+3)
และป 63 (ป 60+3) ผลการดําเนินงานในอนาคต 4 ปถัดไป คือคา Tobin’s Q ของป 62 (ป 58+4) และป 63 (ป 59+4)
ตัวแปรควบคุม อางอิงจากงานวิจัยของ Tantiyavarong (2009) Thanjunpong (2014) และ Thanjunpong
and Dechsiri (2018) ซึ่งสามารถวัดคาไดดังนี้
ขนาดบริษัท (SIZE) วัดจากคาลอการิทึมธรรมชาติของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยรวม
ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) วัดจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
ความสามารถในการทํากําไร (ROA) ใชอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ซึ่งคํานวณจากกําไรทางบัญชีกอนหักภาษีตอ
สินทรัพยรวม
ระดับการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน (CAP) วัดจากอัตราสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณตอสินทรัพยรวม
การเติ บ โตของบริ ษั ท (GROWTH) วั ด จากยอดสิ น ทรั พ ย ร วมป ป จ จุ บั น หั ก ยอดสิ น ทรั พ ย ร วมป ก อ น หารด ว ยยอด
สินทรัพยรวมปกอน
กลุมอุตสาหกรรม (IND) แบงตามการแบงกลุมอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ออกเปน 7 กลุม
โดยเปนการแปลงคาตัวแปรเชิงคุณภาพใหอยูในรูปของตัวแปรหุน (Dummy Variable) เพื่อนําไปวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งใชตัวแปรเทียม (0,1) โดยเลือกกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เปนกลุมอางอิงกําหนดคาเปน 0 สําหรับกลุมอื่น ๆ ที่ตองการนํามาเปรียบเทียบกําหนดคาใหเปน 1 ในแตละอุตสาหกรรม
ยกตัวอยางเชน (1) กลุมสินคาอุปโภคบริโภค ใหเปน 1 และกลุมอื่น ๆ ที่เหลือใหเปน 0 (2) กลุมสินคาอุตสาหกรรม
ใหเปน 1 และกลุมอื่น ๆ ที่เหลือใหเปน 0 เปนตน
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ป พ.ศ. (YEAR) แบ ง ตามป พ.ศ. ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2558–2563 โดยเป น การแปลงค า ตั ว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพให อ ยู ใ น
รูปของตัวแปรหุน (Dummy Variable) เพื่อนําไปวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ซึ่งใชตัวแปรเทียม (0,1) โดยเลือกป พ.ศ. 2558 เปนป พ.ศ. อางอิง กําหนดคาเปน 0 สําหรับปอื่น ๆ ที่ตองการนํามา
เปรียบเทียบกําหนดคาใหเปน 1 ในแตละป ยกตัวอยางเชน (1) ป พ.ศ. 2559 ใหเปน 1 และป พ.ศ. อื่น ๆ ที่เหลือใหเปน 0
(2) ป พ.ศ. 2560 ใหเปน 1 และป พ.ศ. อื่น ๆ ที่เหลือใหเปน 0 เปนตน

ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางมีทั้งหมดจํานวน 397 ตัวอยาง พบวา ในภาพรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีคาเฉลี่ยของผลการดําเนินงาน (Tobin’s Q) (FP) เทากับ 1.106 มีคาเฉลี่ยการวางแผนภาษี (TP)
เทากับ 0.010 และมีคาเฉลี่ยรายการคงคางที่ใชดุลยพินิจของผูบริหาร (การบริหารกําไร) (EM) เทากับ 0.185 นอกจากนั้น
มีคาเฉลี่ยขนาดบริษัท (SIZE) เทากับ 20.806 มีคาเฉลี่ยความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) เทากับ 0.404 มีคาเฉลี่ยความ
สามารถในการทํา กํา ไร (ROA) เท า กั บ 0.036 มี ค า เฉลี่ ย ระดั บ การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ที่ มี ตั ว ตน (CAP) เท า กั บ 0.291
มีคาเฉลี่ยการเติบโตของบริษัท (GROWTH) เทากับ 0.091
ตารางที่ 1 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปร
ตัวแปร

ภาพรวม
รวม (n = 397)

x

SD

FP
1.106
1.180

TP
0.010
0.012

EM
0.185
0.398

SIZE
20.806
0.780

LEV
0.404
0.194

ROA
0.036
0.123

CAP
0.291
0.198

GROWTH
0.091
0.303

จากการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Analysis) พบวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลายคู แตความสัมพันธอยูในระดับที่ไมสูงมาก เชน คาสหสัมพันธของตัวแปรอิสระระหวาง
การวางแผนภาษี (TP) กั บ ความสามารถในการทํา กํา ไร (ROA) ที่ มี ค า สู ง สุ ด เท า กั บ 0.578 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ กั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบโดยการคํานวณคา Variance
Inflation Factor (VIF) และคา Tolerance พบวา VIF ทุกคาในการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ มีคาไมเกิน 10
และค า Tolerance ทุ ก ค า มี ค า มากกว า 0.10 แสดงว า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมดไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น เองคื อ ไม มี ป ญ หา
Multicollinearity (Hair et al., 2010)
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการ
ดําเนินงานในปปจจุบัน และในอนาคต (1 ป 2 ป 3 ป และ 4 ปถัดไป)
ตัวแปรตาม = FP
ตัวแปร

FP

FP+1

FP+2

FP+3

FP+4

(n = 397)

(n = 328)

(n = 259)

(n = 191)

(n = 124)

Beta

t

Beta

t

Beta

t

Beta

t

Beta

t

TP

0.466

8.35***

0.359

5.60***

0.374

5.18***

0.293

3.32***

0.149

1.02

EM

0.153

2.88***

0.138

2.04**

0.154

2.03**

0.198

1.98**

0.177

1.44

SIZE

–0.146

–2.67***

–0.187

–2.96***

–0.297

–4.19***

–0.343

–3.72***

–0.342

–2.88***

LEV

0.058

1.12

0.078

1.28

0.139

2.04**

0.130

1.47

0.149

1.36

ROA

–0.196

–3.29***

–0.102

–1.46

–0.060

–0.77

–0.093

–0.96

0.111

0.73

CAP

0.143

2.66***

0.103

1.59

0.128

1.76

0.019

0.21

–0.025

–0.21

GROWTH

0.138

3.01***

0.103

1.94

0.052

0.86

0.072

0.93

0.065

0.66

IND2

–0.039

–0.59

–0.055

–0.70

–0.016

–0.18

–0.040

–0.37

–0.137

–1.00

IND3

–0.202

–2.22**

–0.215

–2.05**

–0.204

–1.73

–0.216

–1.47

–0.208

–1.10

IND4

–0.111

–1.51

–0.175

–2.08**

–0.175

–1.87

–0.273

–2.38**

–0.302

–2.02**

IND5

–0.097

–1.60

–0.149

–2.16**

–0.109

–1.40

–0.128

–1.34

–0.161

–1.32

IND6

0.005

0.06

–0.059

–0.58

–0.081

–0.71

–0.125

–0.88

–0.060

–0.33

IND7

–0.115

–1.80

–0.145

–1.98**

–0.119

–1.47

–0.148

–1.49

–0.107

–0.80

Y2559

–0.803

–1.46

–0.108

–1.75

–0.128

–1.93

–0.087

–1.13

0.041

0.47

Y2560

–0.034

–0.62

–0.156

–2.52**

–0.138

–2.06**

–0.007

–0.09

Y2561

–0.131

–2.38**

–0.188

–3.04***

–0.111

–1.68

Y2562

–0.164

–2.98***

–0.171

–2.78***

Y2563

–0.134

–2.42**

_cons

3.20***

3.64***

4.72***

4.22***

3.26***

Durbin-Watson

1.064

1.338

1.312

1.487

1.309

F

9.230

6.080

5.760

3.120

2.060

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.0002

0.0197

0.305

0.250

0.276

0.211

0.209

0.272

0.209

0.228

0.144

0.108

p-Value
R2
Adjust R

2

หมายเหตุ: Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน และ ***,** หมายถึง มีความสัมพันธกัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (2 ทาง) และ 0.05 (2 ทาง) ตามลําดับ
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

สําหรับเงื่อนไขอื่นของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ที่เกี่ยวของกับคาความคลาดเคลื่อน เชน การแจกแจง
แบบปกติ ความเป น อิ ส ระระหว า งกั น ได ทํา การตรวจสอบโดยใช ก ราฟ แผนภาพ การกระจาย และค า สถิ ติ Durbin
Watson แลวพบวา คาสถิติ Durbin Watson ของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ มีคาเทากับ 1.064 1.338 1.312
1.487 และ 1.309 ซึ่งไมอยูระหวาง 1.5 ถึง 2.5 แสดงวา นาจะมีปญหา Autocorrelation แตยังมีคาอยูระหวาง 1 ถึง 3
จึงไมถือวา ปญหานี้มีความรุนแรง (Field, 2009)
จากการวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ ในตารางที่ 2 พบว า ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยปรั บ มาตรฐานของค า TP
และ EM ในภาพรวมปปจจุบัน มีคาเทากับ 0.466 และ 0.153 ตามลําดับ พบวา การวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
มี ค วามสั ม พั น ธ เชิ ง บวกกั บ ผลการดํา เนิ น งานอย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ สํา หรั บ ตั ว แปรควบคุ ม พบว า ขนาดบริ ษั ท และ
ความสามารถในการทํากําไร มีความสัมพันธในเชิงลบกับผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ระดับการลงทุน
ในสินทรัพยที่มีตัวตนและการเติบโตของบริษัทมีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ฉะนั้น ตามสมมติฐานที่ 1 ผลการวิจัย จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 : การวางแผนภาษีและการบริหารกําไรมีความสัมพันธ
กับผลการดําเนินงานในปปจจุบันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และพบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐานของคา TP และ EM ใน 1 ป 2 ป 3 ป และ 4 ปถัดไป มีคาเทากับ 0.359
0.374 0.293 0.149 และ 0.138 0.154 0.198 0.177 ตามลําดับ โดยพบวา การวางแผนภาษีและการบริหารกําไร ยังคง
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานในอนาคต 1 ป 2 ป และ 3 ปถัดไป แตไมพบวามีความสัมพันธกับผลการ
ดํา เนิ น งานในอนาคต 4 ป ถั ด ไปอย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ สํา หรั บ ตั ว แปรควบคุ ม พบว า ขนาดบริ ษั ท มี ค วามสั ม พั น ธ
ในเชิงลบกับผลการดําเนินงานในอนาคต 1 ป 2 ป 3 ป และ 4 ปถัดไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ความเสี่ยงทาง
การเงิน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานในอนาคต 2 ปถัดไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ฉะนั้น ตามสมมติฐาน
ที่ 2 ผลการวิจัยจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H2 : การวางแผนภาษีและการบริหารกําไรมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ในอนาคต (1 ป 2 ป 3 ปถัดไป) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคต (4 ปถัดไป) ผลการวิจัยปฏิเสธ H2 และยอมรับ H0 : การวางแผนภาษีและการบริหาร
กําไรไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในอนาคต (4 ปถัดไป) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(MAI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวา การวางแผนภาษีและการบริหารกําไรมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานในปปจจุบัน
และผลการดํา เนิ น งานในอนาคต 1 ป 2 ป 3 ป ถั ด ไป อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ แต พ บว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการ
ดํา เนิ น งานในอนาคต 4 ป ถั ด ไป อย า งไม มี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ และยั ง พบว า ตั ว แปรควบคุ ม ได แ ก ขนาดบริ ษั ท และ
ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธในเชิงลบกับผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงถึงบริษัทที่มี
ขนาดใหญ และมี ค วามสามารถในการทํา กํา ไรสู ง กลั บ ส ง ผลให มี ผ ลการดํา เนิ น งานที่ ล ดลง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Thanjunpong (2015) Thanjunpong and Dechsiri (2018) และ Sribunruang and Sutthi (2021) ในขณะที่
ความเสี่ ยงทางการเงิ น ระดั บการลงทุ นในสิ นทรั พย ที่มีตัวตน และการเติ บโตของบริ ษัท มี ความสั มพั นธ ในเชิ งบวกกั บ
ผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงถึงบริษัทที่มีการลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตนประเภทอาคาร เครื่องมือ
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บทความวิจัย

เครื่องจักร และอุปกรณ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากสงผลใหเกิดความมั่นคงมากขึ้น บริษัทยังสามารถใชประโยชนจากสินทรัพย
ที่เพิ่มขึ้นไดมากขึ้น เชน สามารถหักคาเสื่อมราคาทางภาษีไดเร็วกวาอายุการใชประโยชนของสินทรัพย ซึ่งทําใหคาใชจาย
ภาษีลดลง สงผลใหมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Thanjunpong (2014)
ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้มีประโยชนทางดานทฤษฎี สามารถอธิบายในบริบทของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ซึ่งพบวา หลักฐานเชิงประจักษจากการวิจัย มีความสอดคลองกับทฤษฎี Legitimacy Theory และทฤษฎีการวางแผนภาษี
(Tax Planning Theory) กลาวคือ หากบริษัทมีการวางแผนภาษีที่สูง โดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีสูงสุดและมีการปฏิบัติ
อยางถูกตองตามกฎหมายภาษีจะเปนผลใหคาใชจายภาษีที่ตองเสียลดลง นอกจากนี้ยังพบวา ผลการวิจัยสอดคลองกับ
ทฤษฎีทางเลือก (Trade-off Theory) โดยการที่ผูบริหารพิจารณาระหวางตนทุนที่เสียไปกับประโยชนที่ไดรับจากการ
วางแผนภาษี และเลือกวิธีที่เกิดประโยชนสูงสุด สงผลกระทบใหผลการดําเนินงานสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Thanjunpong and Dechsiri (2018) และ Sribunruang and Sutthi (2021) ผลการศึกษายังสามารถอธิบายใหเกิด
ความเข า ใจการบริ ห ารกํา ไรในบริ บ ทของตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ (MAI) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง
(Prospect Theory) กลาวคือ ผูบริหารของบริษัทที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตองใชกลยุทธในการ
บริหารกําไรที่มากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนใหเขามาลงทุน ทําใหบริษัทมีการบริหารกําไรสูง แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารมีการใชดุลยพินิจในการบริหารกําไร ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจที่ตองการใหกําไรสูงขึ้นเพื่อใหผูบริหารไดรับผลตอบแทน
ที่เพิ่มขึ้น หรือแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการศึกษายังสอดคลองกับทฤษฎี Positive Accounting
Theory ที่กลาวถึงปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุนและผูบริหารตามทฤษฎีตัวแทนและทฤษฎีผูมีสวน
ไดเสีย ประกอบกับปญหาความไมสมมาตรของขอมูลขาวสาร จึงทําใหเกิดเปนโอกาสใหผูบริหารสามารถทําการบริหาร
กํา ไรได และส ง ผลกระทบให ผ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท สู ง ขึ้ น ผลการศึ ก ษายั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ก อ นหน า นี้ ข อง
Jiraporn et al. (2008) และ Mahmud, Ibrahim and Pok (2009)
จากขอคนพบของงานวิจัยครั้งนี้ สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งพบวา ความสัมพันธของการวางแผน
ภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญในปปจจุบัน จนถึงในอีก 3 ปถัดไป อยางไรก็ตาม
ในอนาคต 4 ป ถั ด ไป พบความสั ม พั น ธ ข องการวางแผนภาษี แ ละการบริ ห ารกํา ไรกั บ ผลการดํา เนิ น งานที่ ไ ม มี นั ย สํา คั ญ
ทางสถิติ สามารถตีความไดวา บริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีแนวโนมการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากการมุงระดมเงินทุนจากนักลงทุน เพื่อขยายธุรกิจใหเติบโตยิ่งขึ้น จึงมีแรงผลักดันใหบริษัทเหลานั้น
ตองการเขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งบริษัทตองศึกษาเกณฑและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหมีคุณสมบัติไมขัดตอนโยบายสาธารณะ การดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดจาก
ความตองการไดรับสิทธิและอํานาจจากสังคมในการใชทรัพยากรตาง ๆ จึงตองดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามความคาดหวัง
ของสังคม ผลการศึกษาดังกลาวสามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎี Legitimacy Theory ที่กลาวถึงความตองการใหบริษัท
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม เชน การเสียภาษีอากรอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลทางดานภาษี
ที่มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได (Mgammal & Ismail, 2015) และผูบริหารขององคกรตองประพฤติตน
ใหเหมาะสมภายใตบรรทัดฐานของสังคม (Deegan, 2006)
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ความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ผลการศึกษามีประโยชนในเชิงปฏิบัติ กลาวคือ 1) นักวิจัยผูที่มีความสนใจในงานวิจัยทางดานบัญชีภาษี สามารถ
นํา ผลวิ จั ย ที่ ไ ด ไ ปศึ ก ษาต อ ยอด เพื่ อ เพิ่ ม องค ค วามรู ใ นงานวิ จั ย ทางด า นภาษี ต อ ไปได และ 2) ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) หากตองการบริหารบริษัทใหมีการเติบโตไดอยางยั่งยืน จะตองมีการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม โดยการบริหารธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน การเสียภาษีอากรอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบจากหนวยงานอื่น ๆ ได

ขอจํากัดและขอเสนอแนะการวิจัย
1. การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งมีจํานวนขอมูลนอยกวา
ขอมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ประกอบกับลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวมเปนระยะเวลา
6 ปนั้น นํามาวิเคราะหแบบ Pooled OLS Regression ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องการศึกษาคือ ไมสนใจขอมูลตามเวลาที่ตอเนื่อง
และแตกตางกันของแตละบริษัท จึงทําใหการศึกษาผลการดําเนินงานในอนาคต 1 ปถัดไป 2 ปถัดไป 3 ปถัดไป และ
4 ปถัดไป ภายใตขอมูลที่เก็บรวบรวมมา 6 ป จํานวนตัวอยางจึงลดนอยลง ฉะนั้น งานวิจัยครั้งตอไป อาจใชการศึกษา
ขอมูลโดยคํานึงถึงขอมูลตามเวลาอยางตอเนื่องของแตละบริษัทแบบ Panel Data ที่ทําใหจํานวนตัวอยางที่ศึกษาเทากัน
ทุก ๆ ป และอาจใหผลการศึกษาแตกตางจากงานวิจัยนี้
2. การวัดคาบริหารกําไร โดยใชแบบจําลอง Extended Modified Jones ของ Yoon, Miller and Jiraporn
(2006) ใชรายได (REV) เปนฐานในการคํานวณ ซึ่งแตกตางจากแบบจําลองอื่น ๆ โดยสวนใหญใชสินทรัพยรวมเปนฐาน
เชน Modified Jones การวางแผนภาษี (TP) และ Tobin’s Q ซึ่งจากขอจํากัดและความแตกตางดังกลาวอาจทําให
ผลการวิจัย มีความคลาดเคลื่อน งานวิจัยครั้งตอไปควรทําการวัดคาการบริหารกําไร (EM) โดยใชแบบจําลองอื่น ๆ เพื่อ
ทําการเปรียบเทียบใหไดผลการศึกษาที่แมนยํามากขึ้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบัญชีภาษี โดยเฉพาะที่ศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(MAI) ในประเทศไทยยังมีอยูคอนขางจํากัด รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ยังไมทราบแนวโนมทิศทางความสัมพันธที่ชัดเจน ดังนั้น
งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือมุมมองของผูบริหาร
ที่มีตอการวางแผนภาษีและการบริหารกําไร เปนตน
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