ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษี ของผู้บริหารด้านการเงิ นและกรรมการ
บริษทั กับการวางแผนภาษี ของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The relationship between accounting and tax expertise of Chief Financial Officer,
Executive Directors and tax planning of listed companies
in the Stock Exchange of Thailand
รัชดา สุวรรณเกิด
Ratchada suwangerd
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
School of Management, Walailak University, E-mail: sratchad@wu.ac.th.
บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละภาษีของผูบ้ ริหารด้านการเงินกับการ
วางแผนภาษี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละภาษีของกรรมการบริษทั และภาษีกบั การวางแผนภาษี โดย
พิจารณาความเชียวชาญของผูบ้ ริหารด้านการเงินใน 2 ประเด็น คือ (1) คุณวุฒิการศึกษาและการได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพด้าน
บัญชีและภาษี และ (2) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายบัญชีและการเงิน สําหรับความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละภาษีของกรรมการ
บริษทั นัน วัดค่าจากสัดส่วนของกรรมการบริษทั ทีมีความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษีต่อจํานวนกรรมการทังหมด โดยความเชียวชาญของ
กรรมการบริษทั พิจารณาจาก การสําเร็จการศึกษาด้านบัญชีหรือการเงิน หรือการได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านบัญชีหรือภาษี หรือ
เคยมีประวัตดิ ํารงตําแหน่งเป็ นผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชี ทังนี การวางแผนภาษีทีดีต้องอาศัยบุคคลทีมีความรู้ ความเชียวชาญในด้านบัญชี
และภาษี จึงจะทําให้บริษทั มีการบริหารจัดการการเงินทีมีประสิทธิภาพ ซึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย ในปี 2554 จํานวน 237 บริษทั วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาด้วย ความถี เปอร์เซ็นต์ ค่าตําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยสถิตกิ ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
จากการวิจยั พบว่า บริษทั จดทะเบียนมีค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง เท่ากับ 23% ผูบ้ ริหารด้านการเงินโดยส่วนใหญ่
จํานวน 225 บริษทั หรือคิดเป็ น 94.90% ไม่จบปริญญาทางบัญชีหรือการเงิน หรือไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ผูบ้ ริหารด้านการเงินของบริษทั 12 บริษทั คิดเป็ น 5.10% จบปริญญาทางบัญชีหรือการเงิน และเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากร โดยอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการมากทีสุด จํานวน 5 บริษทั ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารด้านการเงิน ค่าเฉลีย
เท่ากับ 7 ปี และสัดส่วนกรรมการมีความรูค้ วามเชียวชาญหรือประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงินหรือภาษี ค่าเฉลียเท่ากับ 23% ต่อจํานวน
กรรมการทังหมด
นอกจากนี พบว่า ค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงของบริษทั ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงินจบปริญญาทางบัญชีหรือการเงิน และเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร เท่ากับ 21% ตํากว่าค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงของบริษทั ทีผูบ้ ริหารด้านการเงินไม่
จบปริญญาทางบัญชีหรือการเงิน หรือไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ซึงเท่ากับ 23% และบริษทั ทีมีผบู้ ริหารดํารง
ตําแหน่งด้านการเงินน้อยกว่า 7 ปี มีค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง 23% ตํากว่าบริษทั ทีมีผบู้ ริหารดํารงตําแหน่งด้านการเงินตังแต่ 7 ปี
ขึนไป ซึงเท่ากับ 24% รวมทังบริษทั ทีมีสดั ส่วนกรรมการทีมีความรู้ความเชียวชาญหรือประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงินหรือภาษี ตังแต่
25%ขึนไป มีค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง 23% ตํากว่าค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงของบริษทั ทีมีสดั ส่วนกรรมการ น้อยกว่า
25%
ในภาพรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ณ ระดับความเชือมัน 95% ความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษีของผูบ้ ริหารด้านการเงิน
และกรรมการบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี แต่กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และกลุ่มทรัพยากรมีความสัมพันธ์กบั
การวางแผนภาษี
คําสําคัญ: ความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษี ผูบ้ ริหารด้านการเงิน การวางแผนภาษี
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Abstract
This research aims to study the relationship between accounting and tax expertise of -Chief Financial Officer,
Executive Directors and tax planning. The study were approached by the expertise of Chief Financial Officer based on (1)
Education and Certified of Public Accountant (CPA) and Tax Auditor (2) years of experience as chief Financial officer, The
expertise of executive directors in accounting and tax was considered from the ratio of skilled executive directors in accounting
and tax per all executive directors. The expertise of executive directors based on (1) graduated in accountancy or finance (2)
Certified of Public Accountant or tax (3) were a Chief Financial Officer. The best tax planning system, requires a person who
was expertise in accounting and tax to leads the Company has an effective in financial management.
Data were collected from 237 companies listed by the Stock Exchange of Thailand in 2011. This research analyzed
descriptive statistics with frequency, percentage, minimum and maximum value, means standard deviation and tested
correlation with multiple regression analysis.
The results showed that the companies have average Effective Tax Rate of 23%. Chief Finance Officers from 225
companies (94.90%) out of total 237 companies did not graduate in accounting or finance, and were not the Certified of Public
Accountant (CPA) or Tax Auditor. The chief finance officers from the rest 12 companies (5.10%) graduated in Accounting or
Finance and were the Certified of Public Accountant (CPA) or Tax Auditor which is classified in service industry sector 5
companies. An average of duration of tenure in chief Financial officer is 7 years, average of ratio of skilled executive directors
in account and tax per all executive directors is 23%.
The study found that, Effective Tax Rate of companies which employ the Chief Finance Officers graduated in
accountancy or finance and were the Certified of Public Accountant (CPA) or Tax Auditor is 21% which is lower than an
average of Effective Tax Rate of companies which employ the Chief Finance Officers who did not graduate in accountancy or
finance or were not the Certified of Public Accountant. Companies which Executive Directors have experience of working in
Chief Financial officer less than 7 years have average Effective Tax Rate of 23% and average of Companies which have
Executive Directors occupied in Chief Financial officer more than 7 years is 24%. The average Effective Tax Rate of
Companies which have 25% and above of the ratio of skilled executive directors in accounting finance or tax is 23% lower than
average Effective Tax Rate of companies which have ratio of Executive Directors less than 25%.
At confident level 95% accounting and tax expertise of Chief Financial Officer and Executive Directors have no
correlation with tax planning. However, Food and Agro Industry sector and Recourses sector have correlation with tax planning.
Keywords: Accounting and Tax expertise, Chief Financial Officer, Tax planning

1. บทนํา
ในการดําเนินธุรกิจกิจการย่อมต้องการผลกําไร เพือจะ
ได้นํา มาเป็ นผลตอบแทนให้แ ก่ นัก ลงทุ น หรือ ผูถ้ ือหุ้น แต่ ยงผล
ิ
กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ สู ง ขึนก็จ ะต้อ งเสี ย ภาษีใ น
จํานวนทีสูงขึนด้วย ดังนันเพือให้คืนผลตอบแทนให้แ ก่ผถู้ ือหุ้นได้
มากทีสุ ด หลายกิจ การจึง มัก มีก ารวางแผนภาษี เพือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายภาษี
การวางแผนภาษีเป็ นการวางแนวทาง วิธีการ เพือทําให้
กิจ การเสียภาษีในจํ านวนทีถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นและประหยัดทีสุ ด
โดยการใช้สทิ ธิประโยชน์หรือการเลือกวิธปี ฏิบตั ทิ างภาษีตามสิทธิ
ทีกฎหมายกําหนด ทังนี การวางแผนภาษีไม่ได้เป็ นการหลบหนี
ภาษี(Tax Evasion) ซึงใช้วิธีการทีผิดกฎหมาย บิดเบือน ฉ้ อโกง
ทํา ให้ไม่ ต้องเสีย ภาษีห รือเสีย ภาษีน้อ ยลงถือ เป็ น ความผิดตาม
กฎหมายต้องได้รบั โทษไม่ว่าจะเป็ นการรับผิดทางแพ่ง ได้แ ก่ เบีย
ปรับ เงินเพิม หรือความผิดทางอาญา ได้แก่ ค่าปรับ จําคุก และยิง
ไปกว่ า นั นกิ จ การจะเสื อมเสี ย ชื อเสี ย ง ทํ า ให้ นั ก ลงทุ น และ

ผูเ้ กียวข้องกับกิจการขาดความเชือมันต่อ กิจการ ส่งผลต่อการ
ดํารงอยูต่ ่อไปในอนาคต
ภาษีทกิี จการต้องชํา ระ คํานวณจากผลคูณของกําไรทาง
ภาษีกบั อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล กําไรทางภาษีคํานวณจากกําไร
ทางบัญชี ปรับปรุงด้วยเงือนไขตามกฎหมายภาษีอากร
การวางแผนภาษี จึ ง ต้ อ งอาศั ย ผู้ ที มี ค วามรู้ ความ
เชี ยวชาญในด้ า นบัญ ชีแ ละกฎหมายภาษีอ ากร และการทีจะ
นําไปใช้ได้จริงในกิจการย่อ มมาจากการให้ความสําคัญและความ
เข้าใจของผูบ้ ริหาร ซึงเป็ นบุคคลทีกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของกิจการ ดังนันในแต่ละกิจการ
ซึงมีผบู้ ริหารทีมีคุณวุฒิการศึกษา การได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพด้านบัญชี ความรู้ความเชียวชาญหรือประสบการณ์ ด้า น
บัญชีห รือการเงิน แตกต่างกันจึงน่ าทีจะมีการวางแผนภาษีของ
กิจการแตกต่างกันด้วย
งานวิจยั ในครังนีจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชี ยวชาญของผู้บ ริห ารในด้ า นบัญ ชี ก ัก ารวางแผนภาษี ว่ า มี
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ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ และหากมี ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
ใดอย่างไร
ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางให้แ ก่กิจการในการคัดเลือ ก
ผูบ้ ริหารหรือคณะกรรมการบริหารให้มคี วามเหมาะสมกับตําแหน่ ง
หน้าที ซึงจะส่ง ผลให้กิจการมีก ารบริหารจัดการทางการเงินทีมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ในภาพรวมอาจส่ งผลต่ อการลดลงของ
การตกแต่ ง ตั ว เลขทางบั ญ ชี เนื อ งจากหากผู้ บ ริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการมีค วามเชียวชาญทางด้า นบัญ ชี จะทํ า ให้มีก าร
จัด การทางบัญ ชีทีมีค วามถู ก ต้อ ง เหมาะสมและเกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อกิจการ จึงไม่จําเป็ นต้องมีการตกแต่งตัวเลข นอกจากนี
กิจการยังได้รบั ความเชือถือในความมีธรรมาภิบาลทังในมุมมอง
จากในและต่างประเทศ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ โดยรวมของประเทศ
ไทยด้วย

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้าน
บัญชีและภาษีของผูบ้ ริหารด้านการเงินกับการวางแผนภาษี
2.2 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้าน
บัญชีและภาษีของกรรมการบริษทั กับการวางแผนภาษี

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
3.1 การทบทวนวรรณกรรม
3.1.1 วรรณกรรมเกียวข้อ งกับ ความสัม พัน ธ์ข อง
ผูบ้ ริหารกับการจัดการกําไร
ปุ ณ ฑ ริ ก า โ บ ก ก ระ ณี ย์ ( 2 54 9 ) ไ ด้ ศึ ก ษ า ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีของผูบ้ ริหารและ
กรรมการตรวจสอบกับการจัดการกําไรของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย ในกลุ่ม อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละ
ก่อ สร้าง กลุ่ มเกษตรและอุ ตสาหกรรมอาหาร กลุ่ มวัต ถุดิบและ
สินค้าอุต สาหกรรม กลุ่ มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี ในปี พ.ศ.
2547-2548 จํานวน 486 บริษทั โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
แบบเชิง พหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่ า ณ ระดับ
ความเชือมัน 95% คุณ วุ ฒิก ารศึก ษาและการได้ร ับใบอนุ ญ าต
ประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นบัญ ชี ข องผู้บ ริ ห าร และความรู้ ความ
เชียวชาญหรื อ ประสบการณ์ ด้ า นบัญ ชี ห รื อ การเงิน ของกรรม
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการจัดการกําไรของบริษทั
Aier, Comprix, Gunlock และ Lee (2005) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของลักษณะของผูอ้ ํานวยการฝ่ายบัญชีแ ละการเงิน
(CFO) กับ การแก้ไ ขงบการเงิน โดยพิจ ารณาจากข้อ ผิด พลาด
ทางการบัญชี ซึงได้ศกึ ษาถึง
1. จํานวนปี ทผูี อ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชีแ ละการเงินทํางาน
อยูใ่ นตําแหน่ง
2. ประสบการณ์ในตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการฝ่ายบัญชีแ ละ
การเงินในบริษทั อืน
3. คุณวุฒกิ ารศึกษา (ระดับปริญญาโทด้านการบริหาร)

Ratchada suwangerd
4. ประกาศนี ย บัต รรับ รอง (ผูส้ อบบัญ ชีร ับอนุ ญาต:
CPA)
เป็ น ศึก ษาจากบริษ ัท ทีไม่ ไ ด้ถู ก สังให้แ ก้ไ ขงบการเงิน
จํานวน 228 บริษทั และบริษทั ทีถูกสังให้แ ก้ไขงบการเงิน จํานวน
228 บริษทั รวมกลุ่มตัวอย่างทังหมด 456 บริษทั ในปี 1997-2002
โดยใช้การวิเคราะห์ค วามถดถอยโลจิส ติก ในการทดสอบความ
เป็ นไปได้ของการแก้ไขกําไร (Earnings restatement) พบว่า การ
ถู ก สังให้แ ก้ ไ ขงบการเงิ น มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง ลบกับ ความ
เชียวชาญของผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีแ ละการเงิน และบริษทั ทีมี
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชีและการเงินมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ ง
เป็ นผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชีและการเงินในบริษทั นาน จบการศึกษา
ในระดับปริญญาโททางด้านการบริหาร และ/หรือเป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตจะมีความเป็ นไปได้น้อยทีงบการเงินของบริษทั จะถูก
แก้ไข
ดัง นั นหากความเชี ยวชาญด้ า นบัญ ชี ข องผู้บ ริ ห ารมี
ความสัมพันธ์กบั การจัดการกําไรของบริษทั ความเชียวชาญด้าน
บัญ ชี ข องผู้บ ริห ารจึ ง น่ า ทีจะมี ผ ลต่ อ การจัด การภาษี ห รือ การ
วางแผนภาษีของบริษทั ด้วย ตามความสัมพันธ์ของกําไรทางบัญชี
และกําไรทางภาษี
3.2.2 วรรณกรรมทีเกียวข้องกับปจั จัยทีมีอิทธิต่อการ
วางแผนภาษี
ั ยทีมีอทิ ธิพล
ธัญพร ตันติยวรงค์ (2552) ได้ศกึ ษาปจจั
ต่อการวางแผนภาษีและความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบั
มูล ค่า ของกิจการ หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์จ ากประเทศไทย โดย
ทํ า การศึ ก ษาจากบริ ษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มบริษทั ทีอยู่ระหว่าง
ฟื นฟู กิจการ ในปี พ.ศ. 2544-2550 จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 1,698
ตั ว อ ย่ า ง ใช้ ก า รวิ เ ค รา ะห์ ค วา ม ถดถอ ยเชิ ง พ หุ ( Multiple
Regression Analysis)
ทังนี พิ จ ารณาการวางแผนภาษีว่ า เป็ น การทํ า ให้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง โดย (1) การทําให้กําไรทาง
ภาษีแต่ไม่กระทบกับกําไรทางบัญชี วัดค่าจากอัตราภาษีเงินได้ที
แท้จริง (Effective tax rate หรือ ETR) (2) การทําให้ทงกํ
ั าไรทาง
ภาษีและกําไรทางบัญชีลดลง วัดค่าจากอัตราส่วนภาษีต่อกระแส
เงินสดจากการดํ า เนิ นงาน (TAX/CFO) และอัต ราส่ว นภาษีต่ อ
สินทรัพย์รวม (TAX/ASSET)
การศึกษาได้แ บ่ง ประเภทของบริษ ัทตามโครงสร้า ง
การถือ หุ้น โดยพิจารณาจากการมีอํ านาจในการควบคุม (ถือหุ้น
อย่างน้อย 25%) จัดแบ่งบริษทั ได้ 3 ประเภท ดังนี 1. กลุ่มบริษทั
ครอบครัวมีอํานาจในการควบคุม (ถือหุ้น ≥25%) 2. กลุ่มบริษทั
ต่างประเทศมีอํานาจในการควบคุม (ถือหุน้ ≥25%) 3. กลุ่มบริษทั
รัฐ บาลมีอํ านาจในการควบคุ ม (ถือ หุ้น ≥25%) ผลการศึก ษา
พบว่ า โครงสร้า งการถือ หุ้น มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการ
วางแผนภาษี โดยบริษทั ทีมีกลุ่มครอบครัวเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีอํานาจ
ในการควบคุมมีความสัมพันธ์กบั การเพิมขึนของการวางแผนภาษี
ทีทําให้ทงกํ
ั าไรทางภาษีแ ละกํา ไรทางบัญชีล ดลง มากกว่ ากลุ่ ม
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษีของผูบ้ ริหาร...
บริษทั ต่างประเทศมีอํานาจในการควบคุมและบริษทั ทีมีรฐั บาลเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ทีมีอํานาจควบคุม
นอกจากนีพบว่าบริษทั ขนาดใหญ่ มีอตั ราส่วนหนีสิน
ต่อสินทรัพย์รวมสูง มีระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสูง มี
การวางแผนภาษีสูง แต่บริษทั ทีมีความสามารถในการทํากําไรสูง
มีการวางแผนทีทําให้ทงกํ
ั าไรทางบัญชีและกําไรทางภาษีลดลงตํา
และในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เป็ นกลุ่มทีมีค่าใช้จ่ายภาษีตาแตกต่
ํ
างกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอืนอย่างมีนยั สําคัญ
Grant Richardson และ Roman Lanis(2007) ได้
ั
ศึกษาปจจัยทีมีผลกระทบต่ออัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงและภาษีเงิน
ได้ หลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศออสเตรเลีย โดยเก็บข้อมูล
จากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย จํานวน
92 บริษ ัท ระหว่ า งปี 1997-2003 แต่ ย กเว้น ปี 2000 ซึงมีก าร
เปลียนแปลงกฎหมายภาษีอากร ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis)
ป จั จัย ทีศึก ษา ได้แ ก่ ขนาดของบริษ ัท โครงสร้า ง
เงิ น ทุ น ซึ งวัด จากอัต ราส่ ว นหนิ สิ น ต่ อ สิ น ทรัพ ย์แ ละสัด ส่ ว น
สินทรัพย์ซึงวัด จากระดับ การลงทุ นในสินทรัพย์ทีมีตวั ตน ระดับ
การลงทุ น ในสิน ค้า และระดับ การลงทุ น ในการวิจ ัย และพัฒ นา
พบว่า ขนาดของบริษทั โครงสร้างเงินทุนและสัดส่วนสินทรัพย์มี
ผลกระทบต่ออัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง
โดยขนาดของบริ ษ ั ท แ ละโครงสร้ า งเงิ น ทุ น มี
ผลกระทบในเชิงลบกับอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง สําหรับสัดส่วนใน
สินทรัพย์ พบว่า ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีตวั ตน และระดับ
การลงทุนในการวิจยั และพัฒนามีผลกระทบในเชิงลบกับอัตราภาษี
เงินได้ทแท้
ี จริง แต่ระดับการลงทุนในสินค้ามีผลกระทบในเชิงบวก
กับอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง
Xing Liu และ Shujun Cao (2007) ได้ศึกษาปจั จัยที
มีผลต่ออัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงของบริษทั : หลักฐานเชิงประจักษ์
จากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีน โดยเก็บ
ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งบริ ษ ัท จํ า นวน 425 บริษ ัท จากตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศจีน เป็ นเวลา 7 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1998-2004
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิง พหุ (Multiple Regression
Analysis)
การศึ ก ษาดั ง กล่ า วได้ ศึ ก ษาถึ ง ป จั จั ย ต่ า งๆที มี
ผลกระทบต่ออัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงของบริษทั ในประเทศจีน 7
ั
ปจ จัย ได้แ ก่ ขนาดของบริษ ัท อัต ราส่ ว นหนี สิน ต่ อ สิน ทรัพ ย์
สัดส่วนสินทรัพย์ (วัด จากระดับการลงทุน ในสินทรัพย์ทีมีตวั ตน)
ความสามารถในการทํ ากําไร โครงสร้างการถือหุ้น และการจ้า ง
งาน พบว่าขนาดของบริษ ัทและสัดส่ว นสินทรัพย์ (วัดจากระดับ
การลงทุนในสินทรัพย์ทีมีตวั ตน) ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่ออัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง แต่อตั ราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์ และ
การจ้างแรงงานมีผลกระทบต่ออัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงในเชิงลบ
ซึงสอดคล้อ งกับ มาตรการจู ง ใจทางภาษีข องรัฐ บาลจีน ในการ
สนับสนุ นการจ้า งงาน สําหรับความสามารถในการทํ ากําไรและ

รัชดา สุวรรณเกิด
โครงสร้างการถือหุน้ (สัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาล) มีผลกระทบ
ต่ออัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงในเชิงบวก
Chek Derashid และ Hao Zhang (2003) ได้ศึกษา
อัตราภาษีเ งินได้ทีแท้จ ริง (Effective tax rates) และนโยบาย
อุตสาหกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศมาเลเซีย โดยเก็บ
ข้อ มูล จากบริษ ัททีซือขายหุ้น ในตลาดหลัก ทรัพย์กวั ลาลัม เปอร์
ประเทศมาเลเซีย ระหว่า งปี 1990-1999 ใช้การวิเ คราะห์ค วาม
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
จากการศึกษา พบว่า บริษทั ทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมการ
ผลิตและโรงแรมมีค่าอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง (ETR) ตํา ขนาด
ของบริษทั อัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์รวม สัดส่วนการลงทุนใน
ทีดิน อาคารและอุ ป กรณ์ และอัต ราผลตอบแทนในสิ น ทรัพ ย์
(ROA) มีค วามสัม พัน ธ์ในเชิง ลบกับ อัต ราภาษีเ งิน ได้ทีแท้จ ริง
(ETR) แต่อตั ราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี และอัตราการ
เติบโตของบริษทั มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราภาษีเงินได้ที
แท้จริง (ETR)
Kenneth A. Kim และ Piman limpaphayom (1998)
ได้ศกึ ษาภาษีเงินได้แ ละขนาดของบริษทั ในกลุ่มประเทศ PacificBasin Emerging Economies 5 ประเทศ ได้แ ก่ ฮ่องกง เกาหลี
มาเลเซีย ไต้หวันและไทย โดยใช้การถดถอยเชิงพหุ (Regression
Analysis) และวัดค่าภาษีจากอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง (Effective
tax rate หรือ ETR)
ผลการศึก ษา พบว่ า ในประเทศเกาหลี มาเลเซี ย
ไต้หวันและไทย บริษทั ขนาดใหญ่มีค่าอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง
(ETR) ตํา แต่ในฮ่องกงบริษทั ขนาดใหญ่มีค่าอัตราภาษีเงินได้ที
แท้จริง (ETR)สูง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การวางแผนภาษี
ใช้การวัดค่าจาก อัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงโดยนํารายจ่ายภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลหารด้วยกําไรทางบัญชีก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และปจั จัยทีเกียวข้องต่อค่าอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง มีดงั นี
1. โครงสร้างการถือหุน้
2. ขนาดของบริษทั
3. อัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์
4. ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทมีี ตวั ตน
5. ความสามารถในการทํากําไร
6. กลุ่มอุตสาหกรรม
7. การจ้างงาน
8. อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี
9. อัตราการเติบโตของบริษทั
ดังนัน งานวิจยั นีจึงใช้การวัดค่าการวางแผนภาษีจากอัตรา
ภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง และพิจารณาปจั จัยทีมีผลกระทบต่อค่าอัตรา
ั ยในข้อ 7-9 เป็ นปจั จัยที
ภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงในข้อ 1-6 สําหรับปจจั
เป็ นลักษณะเฉพาะของประเทศทีทําวิจยั งานวิจยั นีจึงไม่คํานึงถึง
ปจั จัยดังกล่าว
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3.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรทีสนใจศึกษา
ความชียวชาญด้านบัญชีของ
ผูบ้ ริหารด้านการเงิน และ
กรรมการบริษทั
การวางแผนภาษี
ตัวแปรควบคุม
1.โครงสร้างของผูถ้ อื หุน้
2.ขนาดของบริษทั
3.โครงสร้างเงินทุน
4.ระดับการลงทุนในสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
5.ความสามารถในการทํากําไร
6.กลุ่มอุตสาหกรรม
ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิ ธีวิจยั
การวิจยั ในครังนี ใช้วิธีก ารวิจ ัย เชิง ประจัก ษ์ (Empirical
Research) เก็บ รวบรวมข้อ มูล ของบริษ ัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ทถูี กคัดเลือก ในปี 2554 โดยพิจารณาความเชียวชาญ
ของผูบ้ ริหารด้านการเงิน จาก (1) คุณวุฒกิ ารศึกษาและการได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านบัญชีแ ละภาษี และ (2) ระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งในหัวหน้าสายงานบัญชีแ ละการเงิน สําหรับ
ความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละภาษีของกรรมการบริษทั พิจารณา
จากสัดส่วนของกรรมการบริษทั ทีมีความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละ
ภาษีต่อจํานวนกรรมการทังหมด ซึงความเชียวชาญของกรรมการ
บริ ษ ัท พิ จ ารณาจาก การมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาหรื อ การได้ ร ับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพด้านบัญชีแ ละภาษี หรือเคยมีประวัติ
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานบัญชี วิธดี ําเนินการวิจยั ดังนี
1. ศึกษาแนวคิดการวางแผนภาษี และตัวแปรทีมีความ
เกียวข้อ งกับการวางแผนภาษี จากบทความ ตํา รา งานวิจ ัยใน
ประเทศและต่างประเทศ
2. เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ข อ ง บ ริ ษ ั ท ที ถู ก คั ด เ ลื อ ก
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กําไรทางบัญชี สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โครงสร้างการถือหุ้น ชนิ ด
อุตสาหกรรม ข้อมูลของผูบ้ ริหารด้านการเงินและกรรมการบริษทั
จากฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
มีก ารให้ ส ัญ ลัก ษณ์ แ ละการวัด ค่ า ดัง แสดงในตาราง
ที 1 และ 2

Ratchada suwangerd
ตารางที 1 สัญลักษณ์ตวั แปรในทีใช้ในการวิจยั
สัญลักษณ์
คําอธิ บาย
ตัวแปรตาม
ETR
การวางแผนภาษีวดั ค่าจากอัตราภาษี
เงินได้ทแท้
ี จริง(Effective Tax Rate)
ตัวแปรอิ สระ
- ตัวแปรควบคุม
OWN
โครงสร้างการถือหุน้
SIZE
ขนาดของบริษทั
LEV
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั
CAP
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนของ
บริษทั
ROA
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
IND
ชนิดอุตสาหกรรม
- ตัวแปรทีสนใจศึกษา
EDU&
คุณวุฒกิ ารศึกษาและการได้รบั ใบอนุญาต
CPA/TA
ประกอบวิชาชีพบัญชี/ภาษี
EPR
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารด้าน
การเงินของบริษทั
ELS
ความรูค้ วามเชียวชาญหรือประสบการณ์
ด้านบัญชี การเงินหรือภาษีของกรรมการ
บริษทั
ตารางที 2 การวัดค่าตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
สัญลักษณ์
การวัดค่า
ตัวแปรตาม
ETR
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ตัวแปรอิ สระ
- ตัวแปรควบคุม
OWN
โครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ มี 4 ประเภท
1. กลุ่มบริษทั ครอบครัวมีอํานาจในการควบคุม
(ถือหุน้ ≥25%)
2. กลุ่มบริษทั ต่างประเทศมีอํานาจในการควบคุม
(ถือหุน้ ≥25%)
3. กลุ่มบริษทั รัฐบาลมีอํานาจในการควบคุม(ถือ
หุน้ ≥25%)
4. บริษทั ทีกระจายการถือหุน้ (ไม่มผี ถู้ อื หุน้ กลุ่ม
ใดถือหุน้ ≥25%)
SIZE
Natural Logarithm ของสินทรัพย์รวม
LEV
CAP

หนีสินรวม
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ประเภททีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์รวม
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ROA
IND

กําไรทางบัญชีก่อนหักภาษี
สินทรัพย์รวม
แบ่งเป็ น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
3. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
5. กลุ่มทรัพยากร
6. กลุ่มบริการ
7. กลุ่มเทคโนโลยี
8. กลุ่มธุรกิจการเงิน

ตารางที 2 การวัดค่าตัวแปรทีใช้ในการวิจยั (ต่อ)
สัญลักษณ์
การวัดค่าตัว
ตัวแปรอิ สระ
- ตัวแปรทีสนใจศึกษา
EDU&C มีคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาทางด้านบัญชีและ
PA/ TA เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษี
อากร (กําหนดให้ 1 คือ มีคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาทางด้านบัญชีและเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต/ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร 0 คือ ไม่มคี ุณวุฒ ิ
การศึกษาระดับปริญญาทางด้านบัญชีหรือไม่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต/ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร)
EPR
จํานวนปี ทดํี ารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานบัญชีและ
การเงินในบริษทั จนถึงวันสินสุดงบการเงิน ณ วันที
31 ธ.ค. 2554
ELS
สัดส่วนของกรรมการบริษทั ทีมีความเชียวชาญ
หรือประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงิน มาจาก
จํานวนกรรมการบริษทั ทีมีความเชียวชาญบัญชี
จํานวนกรรมการทังหมด
3. นํ า ข้อ มู ล ทีรวบรวมมาทํ า การวิเ คราะห์ท างสถิติ
เพือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีของ
ผูบ้ ริหารด้านการเงินและกรรมการบริษทั กับการวางแผนภาษี ตาม
ข้อสมมติฐาน ด้วยสมการ ดังนี
สมมติฐานที 1
H1: ความเชียวชาญด้านบัญชีของผูบ้ ริหารในตําแหน่งหัวหน้าสาย
งานบัญชีและการเงินมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี
ตัวแบบที 1 ทดสอบความสัมพันธ์ของคุณวุฒิการศึกษาและการ
ได้ร ับใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ บัญชี (CPA) ของผู้บ ริห ารมี
ความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี

..................................................(1)
ตัวแบบที 2 ทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
ในบริษทั ของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี

รัชดา สุวรรณเกิด

.........................................................(2)
ตัว แบบที 3 รวมทุ กตัว แปรของความเชียวชาญด้านบัญ ชีข อง
ผูบ้ ริหาร เพือยืนยันผลการวิจยั ทีได้รบั จากตัวแบบที 1 และ 2 ว่ามี
ผลไม่แตกต่างกัน

.........................................................(3)
สมมติฐานที 2
H 2:
ความเชี ยวชาญด้ า นบัญ ชี ข องกรรมการบริ ษ ัท ฯมี
ความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี
ตัวแบบที 4 ทดสอบความเชียวชาญด้านบัญชีของกรรมการบริษทั
ฯมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี

......................................................... (4)

5. ผลการวิ จยั
5.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครังนี เก็บ รวบรวมข้อ มูล ประชาการจาก
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2554
มีจํานวนทังหมด 488 บริษทั และได้มีการคัดเลือก คงเหลือ 237
บริษ ัท คิด เป็ น 49% ของจํ านวนบริษ ัททังหมด เนืองจากบาง
บริษทั 1.เป็ นกองทุนรวมซึงไม่ตอ้ งเสียภาษี จํานวน 40 บริษทั 2.
มีง วดบัญ ชีไ ม่ ครบ 1 ปี อาจเนื องจากเพิงเริมทํ าการซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือมีงวดบัญชีเริมวันที 1 มกราคม สินสุด 31
ธันวาคม จึงทําให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบริษทั โดยส่วนใหญ่
ได้ จํานวน 22 บริษทั 3. มีขอ้ มูลทีใช้ในการศึกษาไม่ครบ เช่น การ
ไม่ เ ปิ ด เผยระดับ การศึก ษา การไม่เ ปิ ดเผยระยะเวลาการดํ า รง
ตําแหน่งของหัวหน้าฝา่ ยบัญชีและการเงิน บริษทั อยู่ระหว่างแก้ไข
งบการเงินหรืออยูร่ ะหว่างฟื นฟูกจิ การ เป็ นต้น จํานวน 98 บริษทั
4.บริษ ัท ทีมีกํ า ไรทางบัญ ชีก่ อ นภาษีเ ป็ น ค่ า ติด ลบ จํ า นวน 65
บริษทั และ 5.บริษ ัททีมีความผิดปกติ (Outliers) ซึงอาจทําให้ผ ล
การศึก ษาคลาดเคลือน โดยพิจ ารณาจากไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นช่ ว ง + 3
Standard Deviation จํานวน 26 บริษทั
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จํ า นวนบริษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ 237
บริษทั แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 จํานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ บ่งตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม
จํานวน(บริ ษทั )
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
25
สินค้าอุปโภคและบริโภค
9
สินค้าอุตสาหกรรม
39
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
45
ทรัพยากร
17
บริการ
49
เทคโนโลยี
19
ธุรกิจการเงิน
34
รวม
237
จากตารางที 3 กลุ่มบริษทั จํานวน 237 บริษทั แบ่งเป็ น
กลุ่มบริการมากทีสุด จํานวน 49 บริษทั คิดเป็ น 21% ของจํานวน
ตัว อย่า งทังหมด รองลงมาได้แ ก่ กลุ่ม อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละการ
ก่อสร้าง กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่ม
สินค้าอุปโภคและบริโภค คิดเป็ น 19% 16% 14% 11% 8% 7%
และ 4% ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
5.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา จากตารางที 4
พบว่ า อัต ราภาษีเงินได้ทีแท้จ ริง (ETR) มีค่ าตํ าสุ ด 0.00 หรือ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เท่ากับ 0% ของกําไรทางบัญชีก่อนหักภาษี
นันคือ บริษทั ไม่ มีภาษีเงินได้นิ ติบุค คลทีต้องเสีย ค่าเฉลีย 0.23
หรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เท่ากับ 23%ของกําไรทางบัญชีก่อนหัก
ภาษี และค่าสูงสุดที 0.70 หรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เท่ากับ 70 %
ของกําไรทางบัญชีก่อนหักภาษี
ขนาดของบริษทั (SIZE) วัดค่าจาก Natural Logarithm
ของสินทรัพย์รวม มีค่าตําสุดที 19.54 ค่าเฉลีย 22.49 และค่าสูงสุด
27.58 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั (LEV) ซึงวัดจากหนีสินรวมต่อ
สินทรัพย์ร วม มีค่า ตําสุดที 0.01 หรือมีหนีสินมากกว่ าสินทรัพ ย์
รวม 1% ค่าเฉลีย 0.49 หรือมีหนีสินมากกว่าสินทรัพย์รวม 49%
และค่าสูงสุด 2.76 หรือมีหนีสินมากกว่าสินทรัพย์รวม 276%
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนของบริษทั (CAP)
มีค่าตําสุดที 0.00 ทังนีไม่ได้หมายความว่าบริษทั ไม่มีการลงทุนใน
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตน แต่มคี ่าน้อยมากจนทําให้การแสดงมูลค่าด้วย
ทศนิยมสองตําแหน่งแสดงค่าเป็ นศูนย์ ค่าเฉลีย 0.26 หรือบริษทั มี
การลงทุนในสินทรัพย์ทีมีตวั ตนคิดเป็ น 26% ของสินทรัพย์รวม
และค่าสูงสุด 0.81 หรือบริษทั มีการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีตวั ตนคิด
เป็ น 81% ของสินทรัพย์รวม ได้แก่ บริษทั ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้างทีมีระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสูงสุด
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีค่าตําสุดที
0.00 ทังนีไม่ได้หมายความว่าบริษทั ไม่มีกําไรทางบัญชีก่อนหัก

Ratchada suwangerd
ภาษี แต่มีค่ า น้ อ ยมากเมือเทีย บกับสิน ทรัพ ย์ร วมจนทํา ให้ก าร
แสดงมูลค่าด้วยทศนิยมสองตําแหน่ งแสดงค่าเป็ นศูนย์ ค่าเฉลียที
0.08 หรือ อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพย์รวมคิด เป็ น 8% และ
ค่าสูงสุดที 0.32 หรือมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ น
32% ได้แ ก่ บริษ ัทในกลุ่มธุรกิจ บริการทีมีอตั ราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์รวมสูงสุด
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารด้านการเงินของ
บริษทั มีค่าตําสุดที 1 ปี ค่าเฉลีย 6.68 ปี และค่าสูงสุดที 23 ปี นัน
คือ ผูบ้ ริหารด้านการเงิน (CFO) มีระยะเวลาการดํ ารงตําแหน่ ง
เฉลียประมาณ 6.68 หรือ 7 ปี
ความรู้ค วามเชี ยวชาญหรือ ประสบการณ์ ด้า นบัญ ชี
การเงินหรือภาษีของกรรมการบริษ ัท มีค่าตําสุด 0.00 ค่า เฉลีย
0.23 และค่าสู งสุด 0.67 นันคือ สัดส่ วนของกรรมการบริษทั ทีมี
ความความเชียวชาญหรือประสบการณ์ ด้านบัญ ชี การเงิน หรือ
ภาษีของบริษทั มีค่าตําสุด 0.00 หรือ คิดเป็ น 0% ต่อกรรมการ
ทังหมด หรือไม่มีกรรมการทีมีความเชียวชาญหรือประสบการณ์
ด้านบัญชีหรือการเงิน ค่าเฉลีย 0.23 นันคือ มีกรรมการทีมีความ
เชียวชาญหรือประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงินหรือภาษี คิดเป็ น
23% ต่อกรรมการทังหมด ค่าเฉลีย 0.67 นันคือ มีกรรมการทีมี
ความเชียวชาญหรือประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงินหรือภาษี คิด
เป็ น 67% ต่อกรรมการทังหมด
ตารางที 4 ค่าสถิตพิ นฐานตั
ื
วแปร
ตัวแปร
ค่ าตําสุด
ค่ าเฉลีย
ETR
0.00
0.23
SIZE
19.54
22.49
LEV
0.01
0.49
CAP
0.00
0.26
ROA
0.00
0.08
EPR
1.00
6.68
ELS
0.00
0.23

ค่ าสูงสุด
0.70
27.58
2.76
0.81
0.32
23.00
0.67

ในตารางที 5 ได้จดั แบ่งประเภทบริษทั ตามโครงสร้าง
การถือหุน้ เป็ น 4 ประเภท โดยกลุ่มประเภทบริษทั ทีมีจํานวนมาก
ทีสุด ได้แ ก่ กลุ่ มบริษทั ครอบครัว จํา นวน 105 บริษทั คิด เป็ น
44.30% รองลงมาได้แ ก่ กลุ่มบริษทั ทีกระจายการถือหุ้น จํานวน
84 บริษทั คิดเป็ น 35.44% กลุ่มบริษทั ต่างประเทศ 34 บริษทั คิด
เป็ น 14.35% และจํ า นวนน้อ ยทีสุ ด ได้แ ก่ กลุ่ ม บริษทั รัฐ บาล
จํานวน 14 บริษทั คิดเป็ น 5.91%
จากการจัดประเภทกลุ่มบริษทั ตามชนิดอุตสาหกรรม 8
กลุ่ม ตามการจัดแบ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั
กลุ่ ม บริ ก ารมี จํ า นวนมากที สุ ด 49 บริ ษ ัท คิ ด เป็ น 20.68%
รองลงมา ได้แ ก่ กลุ่มอสัง หาริมทรัพย์แ ละก่อ สร้าง จํา นวน 45
บริษ ัท กลุ่ ม สิน ค้า อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 39 บริษ ัท กลุ่ ม ธุ ร กิจ
การเงิน จํานวน 34 บริษทั กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
จํ า นวน 25 บริษ ัท กลุ่ ม เทคโนโลยี จํ า นวน 19 บริษ ัท กลุ่ ม
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษีของผูบ้ ริหาร...
ทรัพยากร จํานวน 17 บริษทั และกลุ่มสินค้าอุ ปโภคและบริโภค
จํานวน 9 บริษทั คิดเป็ น 18.99% 16.46% 14.34% 10.55%
8.02% 7.17% และ 3.79% ตามลําดับ
ผูบ้ ริห ารด้านการเงิน ของบริษทั จํา นวน 237 บริษ ัท
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่จบปริญญาทางบัญชีหรือไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร จํานวน 225 บริษทั คิดเป็ น
94.90% และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทางด้านบัญชีแ ละ
เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร จํานวน 12
บริษทั คิดเป็ น 5.10% ดังแสดงในตารางที 5
ตารางที 5 ค่าสถิติพืนฐานของข้อมูล
ตัวแปร
OWN
1. บริษทั ครอบครัว
2. บริษทั ต่างประเทศ
3. บริษทั รัฐบาล
4. กระจายการถือหุน้
รวม
IND
1. กลุ่ ม เกษตรและอุ ตสาหกรรม
อาหาร
2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
3. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
4. ก ลุ่ ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
ก่อสร้าง
5. กลุ่มทรัพยากร
6. กลุ่มบริการ
7. กลุ่มเทคโนโลยี
8. กลุ่มธุรกิจการเงิน
รวม
EDU&CPA/TA
จ บ ป ริ ญ ญา ทา งบั ญ ชี แ ละมี ใ บ
ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือภาษี
ไม่จบปริญญาทางบัญชีหรือไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือภาษี
รวม

ความถี

สัดส่วน
(%)

105
34
14
84
237

44.30
14.35
5.91
35.44
100

25

10.55

9
39
45

3.79
16.46
18.99

17
49
19
34
237

7.17
20.68
8.02
14.34
100

12

5.10

225

94.90

237

100

ทังนี หากพิ จ ารณาจํ า นวนผู้บ ริห ารด้า นการเงิ น ที มี
คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาทางด้านบัญชีแ ละเป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ดัง
แสดงในตาราง ที 6

รัชดา สุวรรณเกิด
ตารางที 6 ค่าสถิตพิ นฐานจํ
ื
านวนผูบ้ ริหารด้านการเงินทีมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับ ปริญ ญาทางด้านบัญ ชี และเป็ น ผูส้ อบบัญ ชีร ับ
อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม
จํานวน สัดส่วน
บริ ษทั
(%)
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1
8.33
2. สินค้าอุปโภคบริโภค
0
0.00
3. สินค้าอุตสาหกรรม
1
8.33
4. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2
16.67
5. ทรัพยากร
0
0.00
6. บริการ
5
41.67
7. เทคโนโลยี
0
0.00
8. ธุรกิจการเงิน
3
25.00
รวม
12
100
จากตารางที 6 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมทีมี ผู้บ ริห ารด้า น
การเงินมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทางด้านบัญชี และเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมากทีสุด ได้แ ก่
กลุ่มบริการ จํานวน 5 คน คิดเป็ น 41.67% รองลงมา ได้แ ก่ กลุ่ม
ธุรกิจการเงิน จํานวน 3 คน คิดเป็ น 25% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อ สร้าง จํ านวน 2 คน คิดเป็ น 16.67% กลุ่ มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 1 คน คิดเป็ น 8.33% และกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม จํานวน 1 คน คิดเป็ น 8.33% เช่นกัน
สําหรับกลุ่ มสินค้าอุป โภคและบริโภค กลุ่ มทรัพ ยากร
และกลุ่มเทคโนโลยี ไม่มผี บู้ ริหารด้านการเงินทีมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาทางด้านบัญชี และเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหรือ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
และเมือเปรียบเทียบค่าสถิติพืนฐานของอัตราภาษีเงิน
ได้ทีแท้จริงกับตัวแปรทีสนใจศึกษา ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงใน
ตารางที 7
ตารางที 7 เปรีย บเทียบค่ าสถิติพืนฐานของอัต ราภาษีเงินได้ที
แท้ จ ริง กับ คุ ณ วุ ฒิ แ ละใบประกอบวิช าชีพ บัญ ชี ห รือ ภาษี ข อง
ผูบ้ ริหารด้านการเงิน
ความถี สัดส่วน
Mean Max Min
(บริ ษทั ) (%)
EDU&
12
4.90
0.2142 0.46 0.00
CPA/TA*
Not-EDU& 225
95.10
0.2337 0.70 0.00
CPA/TA**
รวม
237
100
หมายเหตุ * หมายถึง ผูบ้ ริหารทีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีดา้ นบัญชีแ ละเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษี
อากร
** หมายถึง ผู้บ ริห ารทีไม่ สํ า เร็จ การศึก ษาในระดับ
ปริญญาตรีดา้ นบัญชีหรือไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหรือผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากร
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The relationship between accounting and tax expertise of Chief...
จากตารางที 7 พบว่า บริษทั ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงิน
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบัญชีแ ละเป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร จํานวน 12 บริษทั มีค่าเฉลีย
อัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง เท่ากับ 0.2142 หรือประมาณ 21% ค่า
อัตราภาษีสูงสุดที 0.46 หรือ 46% และค่าตําสุดที 0.00 หรือ 0%
บริษ ัททีมีผบู้ ริหารด้านการเงิน ไม่สํ าเร็จการศึก ษาใน
ระดับ ปริญ ญาตรีด้านบัญชีหรือ ไม่ได้เป็ น ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
หรือผูส้ อบบัญ ชีภาษีอากร จํานวน 225 บริษทั มีค่ าเฉลียอัตรา
ภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง เท่ากับ 0.2337 หรือประมาณ 23% ค่าอัตรา
ภาษีสูงสุดที 0.70 หรือ 70% และค่าตําสุดที 0.00 หรือ 0%
ดังนัน ค่าเฉลียของอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงของกลุ่ม
บริษทั ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงินสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ด้านบัญชีและเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
น้อยกว่ากลุ่มบริษทั ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงินไม่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีดา้ นบัญชีหรือไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหรือ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
และจากการพิ จ ารณาระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผูบ้ ริหารด้านการเงินในบริษทั พบว่า มีค่าเฉลียระยะเวลา เท่ากับ
6.60 ปี หรือประมาณ 7 ปี ดังนันโดยเฉลียผูบ้ ริหารด้านการเงินมี
ั บนั (2554) ในบริษทั เท่ากับ 7 ปี
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปจจุ
จึงได้จดั แบ่งระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม
บริษทั ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงินมีระยะเวลาดํารงตําแหน่ งในบริษทั
น้ อ ยกว่ า 7 ปี และ 2. กลุ่ ม บริ ษ ัท ที มีผู้บ ริห ารด้า นการเงิน มี
ระยะเวลาดํ า รงตํ า แหน่ ง ในบริ ษ ั ท ตั งแต่ 7 ปี ขึ นไป เพื อ
เปรี ย บเที ย บกับ อัต ราภาษี เ งิ น ได้ ที แท้ จ ริ ง พบว่ า บริษ ัท ที มี
ผูบ้ ริหารด้านการเงินดํารงตําแหน่งในบริษทั น้อยกว่า 7 ปี จํานวน
128 บริษทั มีค่า เฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง เท่ากับ 0.2273
หรือประมาณ 23% ค่าอัตราภาษีสูงสุดที 0.70 หรือ 70% และค่า
ตําสุดที 0.00 หรือ 0%
บริษทั ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงินดํารงตําแหน่ งในบริษทั
เท่ากับหรือมากกว่า 7 ปี จํานวน 109 บริษทั มีค่าเฉลียอัตราภาษี
เงินได้ทแท้
ี จริง เท่ากับ 0.2392 หรือประมาณ 24% ค่าอัตราภาษี
สูงสุดที 0.70 หรือ 70% และค่าตําสุดที 0.00 หรือ 0%
ดังนัน ค่าเฉลียของอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงกลุ่มบริษทั
ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงินมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งในบริษทั น้อยกว่า 7
ปี มีค่า น้อยกว่ ากลุ่มบริษ ัททีมีผบู้ ริห ารด้านการเงินมีระยะเวลา
ดํารงตําแหน่งในบริษทั ตังแต่ 7 ปี ขนไป
ึ ดังแสดงในตารางที 8
ตารางที 8 เปรียบเทีย บค่ าสถิติพืนฐานของอัตราภาษีเงินได้ที
แท้จริง กับ ระยะเวลาการดํ ารงตํา แหน่ งผู้บ ริห ารด้านการเงิน ใน
บริษทั
ระยะ
ความถี สัดส่วน
Mean Max Min
เวลา
(บริ ษทั ) (%)
< 7 ปี 128
54.01
0.2273 0.70 0.00
45.99
0.2392 0.70 0.00
≥ 7 ปี 109
รวม
237
100

Ratchada suwangerd
นอกจากนีจากการพิจารณาความเชียวชาญด้านบัญชี
การเงินหรือภาษีของกรรมการบริษทั โดยวัดจากสัดส่วนกรรมการ
ทีมีความเชียวชาญต่ อกรรมการทังหมด พบว่า มีส ัดส่ วนเฉลีย
0.23% หรือประมาณ 25% ของกรรมการทังหมด จึงได้แ บ่งกลุ่ม
บริษทั เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มบริษทั ทีมีสดั ส่วนกรรมการทีมีความ
เชียวชาญด้านบัญชี การเงินหรือภาษีน้อยกว่า 25% 2. กลุ่ ม
บริษทั ทีมีสดั ส่วนกรรมการทีมีความเชียวชาญด้านบัญชี การเงิน
หรือภาษี เท่ากับหรือมากกว่า 25% ดังแสดงในตารางที 9
ตารางที 9 เปรีย บเทียบค่ าสถิติพืนฐานของอัต ราภาษีเงินได้ที
แท้จ ริง กับ ความรู้ค วามเชียวชาญหรือ ประสบการณ์ ด้า นบัญ ชี
การเงินหรือภาษีของกรรมการบริษทั (วัดจากสัดส่วนกรรมการทีมี
ความเชียวชาญหรือประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงิน)
สัดส่วน
กรรมการ
< 25 %
≥ 25%
รวม

ความถี สัดส่วน
Mean
Max Min
(บริ ษทั ) (%)
135
56.96
0.2360 0.70 0.00
102
43.04
0.2284 0.65 0.00
237
100
จากตารางที 9 พบว่า บริษทั ทีมีสดั ส่ วนกรรมการทีมี
ความเชียวชาญด้านบัญชี การเงินหรือภาษีน้อยกว่า 25% เท่ากับ
135 บริษทั คิดเป็ น 56.96% มีค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง
เท่ากับ 0.2360 หรือประมาณ 24% ค่าสูงสุดที 0.70 หรือ 70% ค่า
ตําสุด 0.00 หรือ 0%
บริษ ัท ทีมีส ัด ส่ ว นกรรมการทีมีค วามเชียวชาญด้า น
บัญชี การเงินหรือภาษี เท่ากับ หรือมากกว่า 25% เท่า กับ 102
บริษ ัท คิด เป็ น 43.04% มีค่ า เฉลียอัต ราภาษีเ งิน ได้ทีแท้จ ริง
เท่ากับ 0.2284 หรือประมาณ 23% ค่าสูงสุดที 0.65 หรือ 65% ค่า
ตําสุด 0.00 หรือ 0%
ดังนัน ค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงของบริษทั ทีมี
สัดส่ว นกรรมการทีมีความเชียวชาญด้า นบัญชีการเงินหรือภาษี
ตังแต่ 25% ขึนไป มีค่าน้อยกว่าบริษทั ทีมีสดั ส่วนกรรมการทีมี
ความเชียวชาญด้านบัญชี การเงินหรือภาษี น้อยกว่า 25%
5.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน
การวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชี
และภาษีข องผู้บ ริห ารด้า นการเงิน และกรรมการบริษ ัท กับ การ
วางแผนภาษี ข องบริ ษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี
5.3.1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชียวชาญด้า นบัญ ชีแ ละภาษีข องผู้บ ริห ารด้า นการเงิน กับ การ
วางแผนภาษี ผลการทดสอบด้วยตัวแบบที 1 ผลการวิเคราะห์ดงั
แสดงในตารางที 10 ดังนี
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษีของผูบ้ ริหาร...
ตารางที 10 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ข องคุณวุฒิการศึกษา
และการได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีและภาษี (CPA/TA)
ของผูบ้ ริหารด้านการเงินกับการวางแผนภาษี
ค่ าสัมประสิทธิ
ตัวแปร
สหสัมพันธ์
Sig.
โดยประมาณ
บริษทั ต่างประเทศ
0.007
0.928
บริษทั รัฐบาล
-0.089
0.230
กระจายถือหุน้
-0.045
0.533
ขนาดของบริษทั
-0.137
0.072
โครงสร้างเงินทุน
0.070
0.330
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทีมี
-0.004
0.964
ตัวตน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
0.088
0.188
รวม
กลุ่ ม เกษตรและอุ ตสาหกรรม
-0.179
0.017***
อาหาร
กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 0.035
0.605
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
-0.147
0.067
กลุ่มสินค้าอสังหาริมทรัพย์แ ละ
-0.079
0.366
ก่อสร้าง
กลุ่มทรัพยากร
0.167
0.034***
กลุ่มเทคโนโลยี
-0.056
0.457
กลุ่มธุรกิจการเงิน
0.131
0.154
คุณวุฒกิ ารศึกษาและการได้รบั
-0.040
0.547
อนุญาตประกอบวิชาชีพ
หมายเหตุ ***บ่งบอกถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
จากตารางที 10 พบว่า ตัวแปรทีมีค่ าระดับนัย สําคัญ
น้อยกว่าทีกําหนด (0.05) คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และกลุ่มทรัพยากร จึงกล่า วได้ว่า กลุ่มเกษตรและอุ ตสาหกรรม
อาหาร และกลุ่มทรัพยากรมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนภาษี
สํ า หรั บ ตั ว แ ปรคุ ณ วุ ฒิ ก า รศึ ก ษาแ ละกา รได้ ร ั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีและภาษี (CPA/TA) ของผูบ้ ริหาร
มีค่าระดับนัยสําคัญมากกว่าทีกําหนด (0.547>0.05) จึงสรุปได้ว่า
คุณวุฒิการศึกษาและการได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพบัญ ชี
และภาษี (CPA/TA) ของผูบ้ ริหารด้านการเงินไม่มีความสัมพันธ์
กับการวางแผนภาษี
และจากการทดสอบด้วยตัวแบบที 2 พบว่าตัวแปรทีมี
ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่าทีกําหนด (0.05) คือ กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มทรัพยากร จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มทรัพยากรมีความสัมพันธ์ต่อการ
วางแผนภาษี
สํา หรับ ตัวแปรระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน่ ง ผู้บริห าร
ด้านการเงินมีค่าระดับนัยสําคัญมากกว่าทีกําหนด (0.681 > 0.05)

รัชดา สุวรรณเกิด
จึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารด้านการเงินไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี ผลดังแสดงในตารางที 11
ตารางที 11 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งผูบ้ ริหารด้านการเงิน กับการวางแผนภาษี
ค่าสัมประสิ ทธิ
ตัวแปร
สหสัมพันธ์
Sig.
โดยประมาณ
บริษทั ต่างประเทศ
0.004
0.962
บริษทั รัฐบาล
-0.094
0.202
กระจายถือหุน้
-0.050
0.483
ขนาดของบริษทั
-0.139
0.069
โครงสร้างเงินทุน
0.068
0.341
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทีมี
-0.010
0.901
ตัวตน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
0.087
0.194
รวม
กลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรม
-0.176
0.019***
อาหาร
หมายเหตุ ***บ่งบอกถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ตารางที 11 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งผูบ้ ริหารด้านการเงิน กับการวางแผนภาษี(ต่อ)
ค่าสัมประสิ ทธิ
ตัวแปร
สหสัมพันธ์
Sig.
โดยประมาณ
กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 0.038
0.578
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
-0.0142
0.076
กลุ่มสินค้าอสังหาริมทรัพย์แ ละ
-0.077
0.382
ก่อสร้าง
กลุ่มทรัพยากร
0.175
0.025***
กลุ่มเทคโนโลยี
-0.048
0.521
กลุ่มธุรกิจการเงิน
0.129
0.161
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง
-0.027
0.681
ผูบ้ ริหารด้านการเงิน
หมายเหตุ ***บ่งบอกถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
นอกจากนีจากการทดสอบด้วยตัวแบบที 3 เพือยืนยัน
ผลการวิจยั ทีได้รบั จากตัวแบบที 1 และ 2 ว่ามีผลไม่แ ตกต่างกัน
ผลดังแสดงในตารางที 12 พบว่า ตัวแปรทีมีค่าระดับนัยสําคัญน้อย
กว่าทีกําหนด (0.05) คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
กลุ่มทรัพยากร จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และกลุ่มทรัพยากรมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนภาษี
ดังนัน ผลการทดสอบในตัวแบบที 3 มีความเหมือนกับ
การทดสอบในตัวแบบที 1 และ 2 คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร และกลุ่มทรัพยากรมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนภาษี
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ตัว แปรคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและการได้ ร ับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพบัญชีแ ละภาษี และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
ผูบ้ ริหารด้านการเงินไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี
ตารางที 12 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ข องคุณวุฒิการศึกษา
และกา รได้ ร ั บ ใบ อนุ ญา ตป ระกอบ วิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละภา ษี
(CPA&TA) และระยะเวลาดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารด้านการเงินกับ
การวางแผนภาษี
ค่าสัมประสิ ทธิ
ตัวแปร
สหสัมพันธ์
Sig.
โดยประมาณ
บริษทั ต่างประเทศ
0.006
0.935
บริษทั รัฐบาล
-0.092
0.218
กระจายถือหุน้
-0.046
0.524
ขนาดของบริษทั
-0.140
0.069
โครงสร้างเงินทุน
0.070
0.332
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทีมี
-0.001
0.989
ตัวตน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
0.089
0.186
รวม
กลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรม
-0.179
0.017***
อาหาร
กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค
0.035
0.606
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
-0.147
0.069
กลุ่มสินค้าอสังหาริมทรัพย์แ ละ
-0.077
0.381
ก่อสร้าง
กลุ่มทรัพยากร
0.169
0.032***
กลุ่มเทคโนโลยี
-0.052
0.491
กลุ่มธุรกิจการเงิน
0.132
0.152
คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
-0.039
0.558
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง
-0.025
0.699
ผูบ้ ริหารด้านการเงิน
หมายเหตุ ***บ่งบอกถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
5.3.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชียวชาญด้านบัญชี การเงินและภาษีของกรรมการบริษทั กับการ
วางแผนภาษี
จากตารางที 13 ผลการทดสอบความเชียวชาญด้า น
บัญชี การเงิน และภาษีของกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์กบั การ
วางแผนภาษี ตัวแปรทีมีค่าระดับนัยสํา คัญน้อยกว่ าทีกําหนด
(0.05) คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มทรัพยากร
จึง กล่ า วได้ ว่ า กลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร และกลุ่ ม
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนภาษี

Ratchada suwangerd
สําหรับตัวแปรความเชียวชาญด้านบัญชี การเงินและ
ภาษีของกรรมการบริษทั ซึงความเชียวชาญ พิจารณาจาก การมี
คุณวุฒิการศึกษาหรือ การได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพด้า น
บัญ ชีแ ละภาษี หรือเคยมีประวัติดํา รงตํ าแหน่ ง หัว หน้ า สายงาน
บัญชี มีค่าระดับนัยสําคัญมากกว่าทีกําหนด (0.502 > 0.05) จึง
สรุ ป ได้ ว่ า ความเชี ยวชาญด้ า นบัญ ชี การเงิ น และภาษี ข อง
กรรมการบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี ดังแสดงใน
ตารางที 13
ตารางที 13 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของความเชียวชาญด้าน
บัญชี การเงินและภาษีของกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์กบั การ
วางแผนภาษี
ค่าสัมประสิ ทธิ
ตัวแปร
สหสัมพันธ์
Sig.
โดยประมาณ
บริษทั ต่างประเทศ
0.001
0.989
บริษทั รัฐบาล
-0.096
0.194
กระจายถือหุน้
-0.051
0.473
ขนาดของบริษทั
-0.137
0.073
โครงสร้างเงินทุน
0.073
0.312
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทีมี
-0.021
0.793
ตัวตน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
0.085
0.201
รวม
กลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรม
-0.172
0.022***
อาหาร
กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค
0.037
0.583
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
-0.143
0.073
กลุ่มสินค้าอสังหาริมทรัพย์แ ละ
-0.080
0.361
ก่อสร้าง
กลุ่มทรัพยากร
0.170
0.029***
กลุ่มเทคโนโลยี
-0.054
0.475
กลุ่มธุรกิจการเงิน
0.135
0.144
ความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละ
-0.046
0.502
ภาษีของกรรมการบริษทั
หมายเหตุ ***บ่งบอกถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ดังนัน จากการทดสอบด้วยตัวแบบทัง 4 ตัวแบบ เพือ
ทดสอบความสัมพัน ธ์ระหว่างความเชียวชาญของผูบ้ ริหารด้า น
การเงินและกรรมการบริษ ัทกับ การวางแผนภาษีข องบริษทั จด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ความ
เชียวชาญของผู้บ ริห ารด้า นการเงิน และกรรมการบริ ษ ัท ไม่ มี
ความสัม พันธ์กบั การวางแผนภาษี แต่ชนิดอุ ตสาหกรรมในกลุ่ ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มทรัพยากรมีความสัมพันธ์
กับการวางแผนภาษี
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษีของผูบ้ ริหาร...
6. สรุปผลการวิ จยั
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีและ
ภาษีของผูบ้ ริหารด้านการเงินกับการวางแผนภาษี
ความเชี ยวชาญด้ า นบัญ ชี แ ละภาษี ข องบริ ษ ัท ของ
ผูบ้ ริหารด้านการเงิน พิจารณาจากคุณวุฒกิ ารศึกษาและการได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีและภาษี และระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ ง ไม่มีความสัม พันธ์กบั การวางแผนภาษี (วัด จากอัตรา
ภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง)
แต่ ก ลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร และกลุ่ ม
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี
6.2 ความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า งความเชียวชาญด้า นบัญ ชี
การเงิ น และภาษี ข องกรรมการบริ ษ ัท กับ การ
วางแผนภาษี
ความเชี ยวชาญด้ า นบัญ ชี การเงิ น และภาษี ข อง
กรรมการบริษทั โดยความเชียวชาญ พิจารณาจาก การมีคุณวุฒิ
การศึกษาหรือการได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านบัญชีแ ละ
ภาษี หรือเคยมีประวัติดํารงตําแหน่ งหัวหน้าสายงานบัญ ชี ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี
แต่ ก ลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร และกลุ่ ม
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี
ดังนัน สรุ ปได้ว่ า ความเชียวชาญด้านบัญ ชีแ ละภาษี
ของบริษทั ของผูบ้ ริหารด้านการเงิน และความเชียวชาญด้านบัญชี
การเงินและภาษีของกรรมการบริษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
วางแผนภาษี (วัดจากอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง)
แต่ ก ลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร และกลุ่ ม
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี

7. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการผลสรุ ป การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละภาษีของผูบ้ ริหารด้านการเงินและ
กรรมการบริษ ัท กับ การวางแผนภาษีข องบริษ ัท จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2554 สามารถอภิปรายผล
ได้ดงั นี
7.1 การวางแผนภาษี (วัด ค่า จากอัตราภาษีเงินได้ที
แท้จริง)
จากผลการวัดค่าอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงของ พบว่า
ค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง เท่ากับ 23% มีค่าใกล้เคียงกับ
อัต ราภาษี ที รัฐ บาลเรี ย กเก็ บ จากบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ ในปี 2554 ทีเท่ากับ 25% สําหรับบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ก่อ นวัน ที 1 มกราคม 2552 และสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ Kenneth A. Kim และ Piman limpaphayom
(1998) ทีพบว่ า ในประเทศเกาหลี มาเลเซีย ไต้ห วัน และไทย
บริษ ัทขนาดใหญ่ มีค่ าอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง (ETR) ตํา ซึง
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีถือได้ว่าเป็ นบริษทั ขนาด
ใหญ่ มีค่า อัตราภาษีเ ฉลียตํากว่าบริษทั โดยทัวไปทีจะถู กจัด เก็บ
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เท่ากับ 30% ทังนีอาจเนืองจากบริษทั

รัชดา สุวรรณเกิด
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีการเรียกเก็บอัตราภาษีตํากว่าบริษทั
โดยทัวไป เพือเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละ
ภาษีของผูบ้ ริหารด้านการเงิน และความรู้ ความ
เชี ยวช าญด้ า นบั ญ ชี การเงิ น และภาษี ข อ ง
กรรมการบริษทั กับการวางแผนภาษี
จากการเปรีย บเทีย บระหว่ า งกลุ่ ม พบว่ า บริษ ัท ทีมี
ผูบ้ ริหารทีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบัญชีแ ละเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร มีค่าเฉลียอัตรา
ภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงตํากว่าบริษทั ทีไม่มผี บู้ ริหารทีสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีด้านบัญชีหรือเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตหรือ
ผูส้ อบบัญ ชีภาษีอากร ประมาณ 2% จึงทํ าให้เห็น ได้ว่ ากลุ่ ม
บริษทั ทีมีผบู้ ริหารทีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบัญชี
และเป็ นผูส้ อบบัญชีร ับอนุ ญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร อาจมี
การวางแผนภาษีทดีี กว่าจึงทําให้เสียภาษีเงินได้ในอัตราทีตํากว่า
สําหรับระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริหารด้าน
การเงิน ซึงมีค่าเฉลีย เท่ากับ 7 ปี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ปุณ ฑริก า โบกกระณี ย ์ จึง แบ่ ง ศึก ษาระหว่า งกลุ่ ม ทีมีอ ายุก าร
ทํางานน้อยกว่า 7 ปี และตังแต่ 7 ปี ขนไป
ึ พบว่า ผูบ้ ริหารด้าน
การเงินทีมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งน้อยกว่า 7 ปี มีค่าอัตรา
ภาษีเ งินได้ทีแท้จริงตํ ากว่ า ผู้บ ริห ารด้านการเงิน ทีมีร ะยะเวลา
การดํา รงตํ า แหน่ ง ตังแต่ 7 ปี ขึนไป 1% ทังนีอาจเนื องจาก
ผูบ้ ริหารทีเพิงดํารงตําแหน่งจะมีความพยายามหรือกระตือรือร้นใน
การทํางาน เพือสร้างผลงานให้เป็ นทียอมรับของบริษทั
และจากการเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม บริ ษ ัท ที มี ส ั ด ส่ ว น
กรรมการมีความเชียวชาญด้านบัญชี การเงินหรือภาษี ตังแต่ 25%
ขึนไป มีค่ าเฉลียอัต ราภาษีเงิน ได้ทีแท้จ ริง ตํากว่ ากลุ่ ม บริษ ัท มี
สัดส่วนกรรมการความเชียวชาญความรู้ ความเชียวชาญด้านบัญชี
การเงิน และภาษีน้อยกว่า 25% ประมาณ 1% อาจเนืองจากกลุ่ม
บริษทั ทีมีกรรมการมีความเชียวชาญด้านบัญชี การเงินหรือภาษี
มากกว่าก็จะมีแนวโน้มให้ความสําคัญทางด้านบัญชีแ ละภาษีมาก
ขึน จึงทําให้อตั ราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริงตํากว่า
แต่ อ ย่า งไรก็ต ามค่ า เฉลียอัต ราภาษีเงิน ได้ทีแท้จ ริง
ระหว่างกลุ่มถือได้ว่ามีความแตกต่างกันน้อย จึงทําให้ผลการวิจยั
ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ความเชียวชาญด้านบัญชีแ ละ
ภาษีของบริษทั ของผูบ้ ริหารด้านการเงิน และความเชียวชาญด้าน
บัญชี การเงินและภาษีของกรรมการบริษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การวางแผนภาษี (วัดจากอัตราภาษีเงินได้ทแท้
ี จริง)
นอกจากนี พบว่า กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และกลุ่มทรัพยากรมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี และกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีค่าเฉลียอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง
ตําสุดเมือเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอืน อาจเนืองจากกลุ่มบริษทั
ดัง กล่ าวได้ร ับการส่ งเสริม จากรัฐ บาลในการเรียกเก็บ ภาษี ซึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญพร ตันติยวรงค์ (2552)
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The relationship between accounting and tax expertise of Chief...
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 การนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ทําให้ทราบว่าความเชียวชาญด้านบัญชี
และภาษี ข องผู้บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น และกรรมการบริ ษ ัท ไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การวางแผนภาษี (วัด จากอัต ราภาษีเงิน ได้ที
แท้จริง) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า บริษทั ทีมีผบู้ ริหารด้านการเงิน
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบัญชีแ ละเป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ผูบ้ ริหารด้านการเงินทีดํารง
ตําแหน่งน้อยกว่า 7 ปี และบริษทั ซึงกรรมการทีมีความเชียวชาญ
ด้านบัญชี การเงิน และภาษีมากกว่าตังแต่ 25% ขึนไป ค่าเฉลีย
อัต ราภาษีเ งิน ได้ที แท้ จ ริ ง ตํ ากว่ า บริ ษ ัท อืนๆ จึ ง สามารถเป็ น
แนวทางในการคัด เลือ กผู้บริห ารหรือ คณะกรรมการให้มีค วาม
เหมาะสม เพือให้การจัดการการเงินมีประสิทธิภาพมากขึน
8.2 การศึกษาครังต่อไป
8.2.1 ในปจั จุบนั งานวิจยั ทางด้านภาษีในประเทศ
ไทยมีจํากัด ประกอบกับในปี 2558 มีการเปิ ด เสรีอาเซียน ซึงมี
ข้อกําหนดทางด้านภาษีบางประเภท เช่น ภาษีศุลกากร เป็ นต้น
ประเทศไทยซึงเป็ น หนึ งในประเทศสมาชิก จึง ต้อ งปฏิบ ัติต าม
เพือให้สอดคล้องกับข้อตกลง แต่สําหรับภาษีบางประเภททีไม่ได้มี
ข้อ กํ า หนดก็จ ะต้อ งมีการปรับ ปรุง ให้เ หมาะสมเพือให้ส ามารถ
แข่ง ขัน กับ ประเทศอืนๆได้ ดัง นันหากมีงานวิจ ัย ทางด้า นภาษี
เพิมขึนก็จ ะเป็ นข้อ มู ล ให้ก ารปรับ ปรุ ง ทางด้า นภาษีเ ป็ น ไปใน
แนวทางทีถูกต้องมีประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ดยี งขึ
ิ น
8.2.1 การวิจยั ทางด้านภาษีควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อ มูล ต่ อเนืองหลายปี เพือป้ อ งกันผลกระทบทีอาจเกิด ขึนจาก
ความคลาดเคลือนของเวลา

Ratchada suwangerd
ศิลปพร ศรีจนเพชร.
ั
2551. ทฤษฎีบรรษัทภิบาล. วารสาร
บริ หารธุรกิ จ, 31(120), 1-4.
สมเดช โรจน์คุรเี สถียร และคณะ.2550. Tax Planning Stategies
:Corporate In Come Tax กลยุทธ์การวางแผนภาษี
เงินได้นิติบคุ คล. พิมพ์ครังที 6. กรุงเทพมหานคร:
บริษทั ธรรมนิติ เพรส จํากัด.
Check Derashid and Hao Zhang. 2003. Effective tax rates
and the “industrial policy” hypothesis: evidence
from Malaysia. Journal of International
Accounting, Auditing & Taxation, 12, 45-62.
Grant Richardson and Roman Lanis. 2007. Determinants of
the variability in corporate effective tax rates and
tax reform: Evidence from Australia, Journal of
Accounting and Public Policy, 26, 689-704.
Jagadison K. Aier, Joseph Comprix, Matthew T. Gunlock and
Deanna Lee. 2005. The Financial Expertise of
CFOs and Accounting Restatements. Accounting
Horizons, 3(19), 123-135.
Kenneth A. Kim and Piman Limpaphayom. 1998. Taxes and
Firm Size in Pacific-Basin Emerging Economies.
Journal of International Accounting, Auditing &
Taxation, 7(1), 47-68.
Xing Liu and Shujun Cao. 2007. Determinants of Corporate
Effective Tax Rates: Evidence from Listed
Companies in China. Chinese Economy, 6(40),
49-6.

9. เอกสารอ้างอิ ง
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550. การใช้ SPSS for Windows ในการ
วิ เคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครังที 10. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญพร ตันติยวรงค์. 2552. การศึกษาปัจจัยที มีอิทธิ พลต่อการ
วางแผนภาษี และความสัมพันธ์ระหว่างการ
วางแผนภาษี กบั มูลค่าของกิ จการ: หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์จากประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชี
ดุษฎีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุณฑริกา โบกกระณีย.์ 2549. ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชียวชาญด้านบัญชีของผู้บริ หารและกรรมการ
ตรวจสอบกับการจัดการกําไรของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิตบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรชิ ยั พงษ์วชิ ยั . 2553. การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
คอมพิ วเตอร์. พิมพ์ครังที 21. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์
หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.3 No.1 (Jan – Apr 2014)

