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บทคัดย�อ

ง  านวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพขอมูลภายในกับการหลีกภาษีของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือดูความสามารถของบริษัทในการหลีกภาษีที่เปนผลมาจากคุณภาพขอมูล

ภายในของบริษัท การศึกษานี้ใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ วิเคราะหขอมูลบริษัท 1,301 ตัวอยาง ระหวาง

ป พ.ศ. 2557–2561 โดยวัดการหลีกภาษีวัดจากอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสด และวัดคุณภาพขอมูลภายใน

จากเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพขอมูลภายในมีสัมพันธเชิงบวกกับการหลีกภาษี 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาคุณภาพขอมูลภายในสงผลใหบริษัทประหยัดภาษีได

คําสําคัญ : การหลีกภาษี อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสด การวางแผนภาษี คุณภาพขอมูลภายใน
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ABSTRACT

The research has an objective to study the relationship between internal information quality 

and tax avoidance of listed companies on the Stock Exchange of Thailand in order to observe 

the ability to avoid taxes through quality of the internal information. This study uses multiple 

regression analysis to observe 1,301 firm year observations from 2014 to 2018 by measuring tax 

avoidance as cash effective tax rate and measuring the internal information quality as time of firm’s 

earnings announcement. Results show that the internal information quality positively affects tax avoidance 

showing that quality of internal information results tax saving.
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1. ความเป�นมาและความสําคัญ
การกําหนดนโยบายหรือการวางแผนงานดานตาง ๆ  ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การลงทุน การปรับโครงสรางบริษัท 

การเสียภาษี จะสงผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีนัยสําคัญตอโครงสรางและประสิทธิภาพของนโยบายภาษี การไดรับขอมูล

ที่มีความถูกตอง มีความนาเช่ือถือและเก่ียวของกับการตัดสินใจยอมทําใหการกําหนดนโยบายดานตาง ๆ  บรรลุความสําเร็จ

ตามเปาหมายได การกําหนดนโยบายหรือการวางแผนทางภาษีเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก

การเสียภาษีเปนภาระหนาที่ของบริษัทหรือนิติบุคคลตองปฏิบัติ โดยในสวนของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นภาระการเสียภาษี

ที่รัฐบาลเรียกเก็บคือ การเรียกเก็บภาษีจากฐานรายได หรือกําไรจากการประกอบกิจการ ภาระภาษีที่บริษัทตองเสียจาก

ฐานภาษีดังกลาวอาจมีขนาดลดลงจากการไดรับการยกเวน การลดหยอนภาษี รวมถึงสิทธิประโยชนทางภาษีตาง ๆ  ทั้งน้ี

หากผูประกอบการไมมีการวางแผนภาษีท่ีดีในการใชสิทธิประโยชนทางภาษี หรือไมมีความรูความเขาใจทางดานกฏหมายภาษี

อยางเพียงพอยอมสงผลใหการประหยัดภาษีของกิจการไมดีเทาที่ควร และอาจถือเปนตนทุนทางธุรกิจที่ไมสามารถแขงขันกับ

ผูประกอบการอ่ืนได ทั้งนี้บริษัทหรือนิติบุคคลควรคํานึงถึงการเสียภาษีอยางถูกตองตามกฏหมายประมวลรัษฎากรดวยเชนกัน 

และการเสียภาษีอยางถูกตองนั้นอาจนําหลักการวางแผนภาษี (Tax Planning) มาปรับใช เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจที่

ดําเนินการอยู หรือเลือกใชนโยบายภาษีโดยอาศัยชองวางกฎหมาย (Gap in the Law) หรือเรียกอีกอยางวา การหลีกภาษี 

(Tax Avoidance) ซึ่งชวยใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนในการเสียภาษี บรรเทาภาระภาษีของบริษัทชวยใหประหยัดภาษี

มากขึ้น ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการวางแผนภาษี (Tax Planning) ดวยเชนกัน

การใชนโยบายการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ในหลาย ๆ  ประเทศ โดยเฉพาะการหลีกภาษีนิติบุคคลยังคงเปน

ประเด็นที่ทุกหนวยงานใหความสําคัญและถูกกลาวถึงในส่ือสาธารณะ อีกท้ังยังเปนจุดสนใจของหนวยงานจัดเก็บภาษีอีกดวย 

เนื่องจากผู ประกอบการจะอาศัยชองวางกฏหมายภาษี เพ่ือเอื้อประโยชนในการเสียภาษีใหนอยลง ทั้งนี้วัตถุประสงค

ในการประหยัดภาษีของธุรกิจจะมุงประเด็นไปที่การหลีกภาษี (Tax Avoidance) คําถามท่ีตามมาสวนใหญวาการหลีกภาษีนั้น

มีความเหมาะสมและพึงปฏิบัติตามลักษณะดังกลาวหรือไม โดยหลักการพิจารณาควรคํานึงถึงนโยบายทางภาษีอากรของ

แตละประเทศ ประกอบไปดวย นโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ การกําหนดลักษณะธุรกรรมท่ีกฎหมาย

พึงยอมรับไดในการดําเนินการดังกลาวหากอยู ภายใตขอบเขตของกฏหมายยอมเปนการหลีกภาษีอากรที่ยอมรับกันได 

(Acceptable Tax Avoidance) เพื่อใหไดผลลัพธที่ยอมรับไดของการหลีกภาษี ผูประกอบการจึงจําเปนตองพิจารณาถึง

บทบาทของคุณภาพขอมูลท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมภายในของบริษัท ทั้งในแงของการเขาถึง ความมีประโยชน ความนาเชื่อถือ 

ความถูกตอง ปริมาณและอัตราสวนของขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อใหขอมูลเท็จจริง และความรูที่เก็บรวบรวมและใชภายใน

องคกรในการสนับสนุนผลลัพธดังกลาว

ความสามารถในการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจากคุณภาพของขอมูลที่ใชในการ

ตัดสินใจในการวางแผนภาษีหากไมมีขอมูลที่ดีอาจเสียโอกาสในการลดขนาดของฐานภาษี การประสานงานของการวางแผน

ภาษีในสวนตาง ๆ  ของบริษัทอาจเปนเร่ืองยาก ความเสี่ยงดานภาษีอาจสูงและเอกสารของบริษัทอาจไมไดรับการยอมรับ

จากเจาหนาท่ีประเมิน การขาดขอมูลและการไดขอมูลลาชากวาเหตุการณหรือไดมาภายหลังจากที่ไดตัดสินใจไปแลว

ก็ยอมไมกอประโยชนอันใดเลย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาคุณภาพขอมูลภายในของบริษัทจะมีผลกระทบตอ

ความสามารถของการหลีกภาษี (Tax Avoidance) หรือไม
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2. ทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย

2.1 ทบทวนวรรณกรรม

การวิเคราะหธุรกิจผานสภาพแวดลอมท่ีขับเคล่ือนดวยขอมูลมีผลตอความสามารถในการประมวลผล การนําเสนอ

ขอมูลที่เปนประโยชนในการวิเคราะหทางธุรกิจ และการอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจ เชน การจัดโครงสรางและ

สภาพแวดลอมของบริษัทในลักษณะของการจัดทํางบประมาณ (Budgets) และการจัดทํารายงานบัญชีภายใน ซึ่งหาก

มีการจัดทําขอมูลดังกลาว จะทําใหบริษัทคาดการณรายไดที่ถูกตองมากขึ้น (Cassar and Gibson, 2008) สภาพแวดลอม

ขอมูลภายในจึงเปนสวนสําคัญของการตัดสินใจมากมายที่มีอิทธิพลตอการวางแผนภาษี การเติบโต การทํากําไรและการอยูรอด

ของบริษัท นอกจากน้ีสภาพแวดลอมภายในก็ยังมีสวนในการสนับสนุนการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการดวย (Kearns, 2007)

Chaisit Trachutham (2010) ไดใหคําจํากัดความและความแตกตางเกี่ยวกับ การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) 

การหลีกภาษีอากร (Tax Avoidance) และ การหนีภาษีอากร (Tax Evasion) คือ การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การ

เตรียมการ เพื่อเสียภาษีใหถูกตองครบถวนและประหยัดโดยชอบดวยกฏหมายและการหลีกภาษีอากร เปนการกระทําที่ชวยให

ประหยัดภาษีโดยชอบดวยกฏหมาย การหลีกภาษีอากรจึงนาจะเปนสวนหน่ึงของการวางแผนภาษีอากร การหลีกภาษีอากร

จึงควรจะเปนการหลีกภาษีอากรท่ียอมรับได (Acceptable Tax Avoidance) หรือไมใชการหลีกภาษีอากรท่ีไมบริสุทธิ์ 

(Non-Abusive Tax Avoidance) สวนการหนีภาษีอากร เปนการใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เพื่อทําใหไมตองเสียภาษีหรือ

เสียภาษีนอยลง จึงตางกับการหลีกภาษีอากร การหลีกภาษีอากรจึงเปนการกระทําที่ไมผิดกฎหมาย ตางกับการหนีภาษี

ที่เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย

He and Lin (2015) ทําการศึกษาเกี่ยวกับคาใชจายในการแสวงหาขอมูลขาวสารของกรรมการอิสระมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอยางไร โดยการสืบสวนการเปดเผยขอมูลของการตรวจสอบภายใน พบวาเม่ือความไมสมดุล

ของขอมูลระหวางบุคคลภายในกับกรรมการภายนอกต่ํามากและสัดสวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการมีคาสูงบริษัทมี

แนวโนมที่จะเปดเผยรายงานการตรวจสอบการควบคุมภายในโดยสมัครใจ กลาวคือ การปรับปรุงสภาพแวดลอมขอมูลของ

บริษัทในการรายงานทางการเงินที่โปรงใสมากข้ึนและสภาพแวดลอมดานขอมูลที่ดีจะลดความไมสมมาตรของขอมูลระหวาง

ผูบริหารของบริษัทและนักลงทุนภายนอก ซึ่งจะชวยใหนักลงทุนเขาใจและใชขอมูลบัญชีที่เปดเผยโดยบริษัทไดดียิ่งขึ้น

Dyreng, Michelle and Maydew (2008) ทําการศึกษาเก่ียวกับการหลีกภาษีนิติบุคคลในระยะยาว โดยกําหนด

มาตราการวัดอัตราภาษีเงินไดที่มีประสิทธิภาพ (Cash Effective Tax Rates) ออกเปนชวง ๆ  คือ ระยะเวลา 1 ป กําหนด

เปนระยะสั้น และระยะเวลา 5 ป และ 10 ป กําหนดเปนระยะยาว ในงานวิจัยไดเนนประเด็นสําคัญวาการหลีกภาษี 

(Tax Avoidance) ไมไดหมายความวาบริษัทจะเขาไปเก่ียวของกับส่ิงที่ไมเหมาะสม และผลการวิจัยพบวามีบริษัทจํานวนมาก

ที่สามารถหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลในระยะเวลานานและมาตราการหลีกภาษีในระยะยาวน้ันดีกวาระยะสั้น

Guenther, Matsunaga and Williams (2013) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางนโยบายภาษีในดานการ

หลีกภาษี ภาษีเชิงรุกและความเสี่ยงดานภาษีวาเกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัทหรือไม โดยกําหนดแนวคิดภาษีที่แตกตางกัน

คือ 1) การหลีกภาษีหมายถึง ความสามารถของบริษัทในการลดการจายภาษีและวัดจากอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑ

เงินสด (Cash ETR) ในชวงหาป 2) ภาษีเชิงรุกหมายถึง ขอบเขตท่ีบริษัทรับสถานะภาษีที่ไมนาจะไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานดานภาษีและวัดโดยการสํารอง เพ่ือผลประโยชนทางภาษีที่ไมไดรับการยอมรับ ซึ่งถูกปรับอัตราสวนดวยสินทรัพยรวม 

3) ความเสี่ยงดานภาษี นิยามวาเปนความไมแนนอนเกี่ยวกับอัตราภาษีของบริษัท แสดงใหเห็นถึงความสามารถของบริษัท
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ในการดํารงสถานะภาษีในชวงเวลาหน่ึง ๆ  และวัดจากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสด 

(Cash ETR) พบวาการเลือกใชนโยบายภาษีโดยการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ของบริษัทเปนการแสดงถึงความสามารถ

ของบริษัทในการลดการชําระภาษีในปจจุบัน และจากการท่ีบริษัทลดการจายภาษีจึงมีความนาจะเปนคอนขางสูงที่จะถูกประเมิน

โดยเจาหนาที่ นโยบายภาษีจะเพ่ิมความเส่ียงดานภาษีหากบริษัทเพิ่มความไมแนนอนเกี่ยวกับการชําระภาษี

Gallemore and Labro (2015) ทําการศึกษา เร่ือง ความสําคัญของคุณภาพขอมูลภายในสําหรับการหลีกภาษี 

โดยศึกษากลุมตัวอยางจากฐานขอมูลท่ีอยูใน Compustat, Stock market data from CRSP, Earnings announcement 

and management forecast data from IBES, Section 404 material weakness data from Audit Analytics, 

and restatement data from Andy Leone ป พ.ศ. 2537–2553 ในงานวิจัยไดกําหนดตัวแทน (Proxy) ของคุณภาพ

ขอมูลภายใน (Internal Information Quality: IIQ) คือ 1) ความเร็วของการประกาศผลการดําเนินงานหลังจากการ

ปดงบการเงินสิ้นรอบบัญชี 2) ความถูกตองของการคาดการณผลการดําเนินงาน 3) ไมมีระบบการควบคุมภายในที่ดีตาม 

Sarbanes-Oxley (SOX) มาตรา 404 4) ไมมีการปรับปรุงงบการเงินเน่ืองจากความผิดพลาด โดยใชอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง

ตามเกณฑเงินสด (Cash ETR) เปนตัววัดการหลีกภาษี (Tax Avoidance) พบวามีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระหวางตัวแทนคุณภาพขอมูลภายใน (IIQ proxies) กับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ผลการวิจัยนี้สอดคลอง

กับแนวคิดที่วาคุณภาพของขอมูลภายใน (IIQ) มีความสําคัญตอการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ทั้งนี้ในงานวิจัยดังกลาว

ไดมีการศึกษาเพ่ิมเก่ียวกับปจจัยที่จะมีผลกระทบกับความสัมพันธระหวางคุณภาพขอมูลภายในกับการหลีกภาษี (Tax 

Avoidance) คือ ปจจัยดานการประสานงานภายในและความไมแนนอนภายในบริษัท นอกจากนี้ไดมีการศึกษาเพิ่มในดาน

ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทไมมีคุณภาพขอมูลภายในวามีความเปนไปไดสูงที่การเลือกการหลีกภาษี (Tax Avoidance) 

ของบริษัทจะไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ประเมินและทําใหความเสี่ยงดานภาษีของบริษัทอยูในระดับสูงอีกดวย

จากการศึกษาของ Gallemore and Labro (2015) ดังกลาวไดขอสรุปวาบริษัทที่มีระดับคุณภาพของขอมูลภายใน

สูงมีสวนลดความเสี่ยงดานภาษี สามารถใชประโยชนจากคุณภาพสภาพแวดลอมขอมูลภายใน ในการหลีกภาษีอากร (Tax 

Avoidance) ใหบรรลุอัตราภาษีที่แทจริง (ETRs) ที่ตํ่าลง และผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาเมื่อบริษัทมีขอมูลที่มีคุณภาพสูง

ในการสนับสนุนกลยุทธการวางแผนภาษีจะไมเสี่ยงตอการกระทําที่ไมตองการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี เพื่อลดอัตราภาษี

ที่แทจริง ซึ่งใหขอเท็จจริงวาสภาพแวดลอมภายในของบริษัทมีความสําคัญตอการทําความเขาใจผลการหลีกภาษีอากร (Tax 

Avoidance) โดยการมีขอมูลเชิงลึกที่ทําให ETRs ของบริษัทมีการเพ่ิมขึ้นและลดลง

Sathaya Thanjunpong (2014) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลตอการวางแผนภาษี 

พบวาการกํากับกิจการท่ีดีชวยลดการวางแผนภาษีที่ทําใหทั้งกําไรทางบัญชีกําไรทางภาษีลดลงและการศึกษานี้ไดเพิ่มหลักเกณฑ

ในหมวดความรับผิดชอบตอสังคมทางดานภาษีอากร การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดวย ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด

เก่ียวกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ชี้ใหเห็นวาความสําคัญของคุณภาพขอมูลภายในเปนปจจัยสําคัญในเร่ืองการ

หลีกภาษี (Tax Avoidance) แตเนื่องจากในอดีตที่ผานมาไมพบงานวิจัยในบริบทของประเทศไทย ผูวิจัยจึงไดนําแนวทาง

การศึกษาและผลสรุปของ Gallemore and Labro (2015) มาเปนแนวทางในการศึกษาความสัมพันธของคุณภาพขอมูล

ภายในกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) โดยศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวง

ป พ.ศ. 2557–2561
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2.2 สมมติฐานการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ในการศึกษาครั้งนี้จึงต้ังขอสมมติฐานท่ีวา คุณภาพของขอมูลภายใน (Internal 

Information Quality : IIQ) เกี่ยวของกับความสามารถในการหลีกภาษี (Tax Avoidance)

H1: คุณภาพขอมูลภายในท่ีสูงขึ้นมีสวนเกี่ยวของกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) มากขึ้น

คุณภาพของขอมูลภายในจะนําไปสูการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับภาษี ซึ่งชวยใหสามารถรวบรวมขอมูลไดงายข้ึน 

เนื่องจากขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํางานดานภาษีมักกระจายอยูทั่วทั้งบริษัท เชน รายงานดานการเงินและการจัดการ 

การจัดทําเอกสารและการรวบรวมขอมูลจากระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามขอกําหนดดานภาษีของบริษัท เปนตน ดังน้ัน

บริษัทที่มีคุณภาพของขอมูลภายในสูงจึงมีความสัมพันธเชิงบวกกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance)

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การวิเคราะหธุรกิจผานสภาพแวดลอมท่ีขับเคลื่อนดวยขอมูลมีผลตอความสามารถ

ในการประมวลผล การนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการวิเคราะหทางธุรกิจ และการอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจ 

สภาพแวดลอมขอมูลภายในจึงเปนสวนสําคัญของการตัดสินใจมากมายท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนภาษี การเติบโต การทํากําไร 

และการอยูรอดของบริษัท โดยนําขอมูลท่ีเกิดจากการวางแผน การควบคุม และการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ  ภายใน

องคกรที่มีระบบการจัดเก็บ จัดการ และการนําเสนอสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพแกผูใช งานวิจัยนี้จึงเนนคุณภาพขอมูลภายใน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับภาษี

Hanlon and Heitzman (2010) กลาววาบริษัทรายงานรายไดที่ตองเสียภาษีในแบบแสดงรายการภาษี รายงาน

คาใชจายภาษีเงินได สินทรัพยภาษีเงินได และหนี้สินภาษีเงินไดในงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAPs) 

ดังนั้นการประมาณการรายไดท่ีตองเสียภาษีและการจายภาษีจึงเปนปจจัยสําคัญในการวัดการหลีกภาษี (Tax Avoidance) 

สามารถหาไดจากแหลงใดแหลงหน่ึง มาตรการหลีกภาษีสวนใหญนั้นไดรับจากขอมูลงบการเงิน เนื่องจากแบบแสดงรายการ

ภาษีจะไมเปดเผยตอสาธารณชนและการเขาถึงจะไดรับเพียงไมกี่ตัวเทานั้น

จากงานวิจัยในอดีตการหลีกภาษี (Tax Avoidance) จะวัดจากอัตราสวนของภาษีที่ชําระในระหวางปตอรายได

การรายงานทางการเงินกอนหักภาษี เนื่องจากการตัดสินใจในการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นภายในท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

ระบบภาษี เพื่อลดภาระภาษีที่มีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกวาอัตราภาษีที่แทจริง (Effective Tax Rates: ETRs) คือ 

อัตราภาษีที่ผู เปนเจาของเงินไดจายจริง เพ่ือใหขอมูลที่เก่ียวของกับภาระภาษีของบริษัท ETRs จะรวบรวมผลกระทบจาก

อัตราภาษีและบทบัญญัติฐานภาษีและเปดเผยลักษณะการแจกจายและสวนไดเสียของระบบภาษี

งานวิจัยครั้งนี้คาดวาคุณภาพขอมูลภายในจะมีความสัมพันธกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) สามารถสรุปเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัยของงานวิจัย ตามภาพท่ี 1
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คุณภาพขอมูลภายใน (IIQ)

เวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน (–)

ตัวแปรควบคุม

1. ขนาด (Size) (–)

2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (PPE) (–)

3. การเปล่ียนแปลงในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ΔPPE) (–)

4. ความเสี่ยงทางดานการเงิน (Leverage) (–)

5. สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangibles) (+)

6. ความสามารถในการทํากําไร (ROA) (–)

7. การเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) (–)

8. กลุมอุตสาหกรรม (Industry Effects)

9. จํานวนป (Year Effects)

การหลีกภาษี (Tax Avoidance)

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตาม

เกณฑเงินสด (Cash ETR)

ภาพที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย

ตัวแบบในการทดสอบสมมติฐาน

แบบจําลองการถดถอยสมการ:

Tax Avoidancei,t = β0 + β1IIQi,t + β2Sizei,t + β3PPEi,t + β4ΔPPEi,t + β5LEVi,t + β6INTi,t + β7ROAi,t

+ β8Sales Growthi,t + β9Industry Effectsi,t + β10Year Effectsi,t + εi,t

โดย

Tax Avoidance คือ การหลีกภาษีของบริษัท i ปที่ t วัดจากคา Cash ETR โดยคํานวณจากคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

ตามเกณฑเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสดหารดวยกําไรทางบัญชีกอนหักภาษีเงินได

IIQ คือ คุณภาพขอมูลภายในของบริษัท i ปที่ t–4 ถึง t เฉล่ีย วัดจากจํานวนวันระหวางส้ินปบัญชีกับ

การประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทหารดวย 365 และคูณดวยคาลบหนึ่ง (–1)

Size คือ Natural Log คาเฉล่ียของสินทรัพยรวม

PPE คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณเฉลี่ยหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย

ΔPPE คือ PPE ในป t ลบ PPE ในป t–1 หารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย

LEV คือ หนี้สินระยะยาวเฉล่ียหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย

INT คือ สินทรัพยไมมีตัวตนเฉลี่ยที่หารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย

ROA คือ รายไดจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคาหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย

Sales Growth คือ ยอดขายในป t ลบยอดขายในป t–1 หารดวยยอดขายในป t–1

Industry Effects คือ ตัวแปรเทียม (0,1) เปนตัววัดตามกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 7 อุตสาหกรรม

Year Effects คือ ตัวแปรเทียม (0,1) เปนตัววัดจํานวนปตั้งแตป พ.ศ 2557–2561

34 วารสารบริหารธุรกิจ

ความสัมพันธ�ระหว�างคุณภาพข�อมูลภายในกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย



4. ระเบียบวิธีการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 767 

บริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) โดยศึกษาเฉพาะป พ.ศ. 2557–2561 เปนเวลา 5 ป

จากประชากรในการวิจัยเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 767 

บริษัท โดยใช 7 กลุมอุตสาหกรรม ยกเวนบริษัทที่มีลักษณะดังตอไปนี้จะไมนํามารวมในการศึกษา ดวยเหตุผลดังตอไปนี้

1. บริษัทที่เปนสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทที่ใหบริการทางดานการประกันภัยท่ีอยูในกลุมธุรกิจ

การเงินและกองทุนอสังหาริมทรัพย เนื่องจากมีลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเหลานี้ตางจากกลุมธุรกิจอื่น ๆ  ที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอาจมีผลตอผลการวิจัย

2. บริษัทท่ีอยูในกลุมที่กําลังอยูระหวางพ้ืนฟูการดําเนินงาน เนื่องจากมีการบริหารงานท่ีแตกตางจากบริษัทปกติ และ

กลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากมีวิธีการปฏิบัติทางภาษีที่แตกตางจากบริษัทปกติ

3. บริษัทที่ไมมีรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม เพื่อควบคุมความแตกตางดานเวลาและสามารถ

เปรียบเทียบได

4. บริษัทที่มีการเริ่มตนซื้อขายหลังป พ.ศ. 2556 เนื่องจากการเริ่มตนซื้อขายหลังป พ.ศ. 2556 ทําใหเกิดคาของ

ขอมูลผิดปกติ ณ ชวงเวลาท่ีทําการศึกษา

สรุปกลุมตัวอยางที่เลือกมีจํานวน 355 บริษัท ดังนี้

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2561 767  บริษัท

หัก  กลุมธุรกิจการเงิน 59  บริษัท

 บริษัทที่อยูในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 66  บริษัท

 บริษัทที่อยูในกลุมที่กําลังอยูระหวางพื้นฟูการดําเนินงาน 23  บริษัท

 กลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 157  บริษัท

 บริษัทที่ไมมีรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม  32  บริษัท

 บริษัทที่มีการเร่ิมตนซื้อขายหลังป พ.ศ. 2556  75  บริษัท

กลุมตัวอยางทั้งหมด 355  บริษัท
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4.2 การเก็บและรวบรวบข�อมูล

ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดมาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมจากงบการเงินและ

รายงานประจาํป (แบบ 56-1) จากแหลงฐานขอมูลสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) เว็บไซตของบริษัท ฐานขอมูล Datastream และ Setsmart และเว็บไซตที่เกี่ยวของ ระหวางป พ.ศ. 2557–2561 

รวมทั้งหมดจํานวน 5 ป

อยางไรก็ดี ในการทดสอบสมมติฐานเม่ือเก็บและรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดตัดตัวอยางออกบางสวน เพื่อใหสามารถตีความ 

Cash ETR ไดมากขึ้น เนื่องจากการวัด Cash ETR จะไมสามารถวิเคราะหไดถากําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเปนยอดบวก

หรือถึงแมจะเปนยอดบวกแตถา Cash ETR มียอดติดลบหรือมีคามากกวากําไรกอนภาษี (Cash ETR มีคามากกวา 100%) 

ผูวิจัยจึงตัดกลุมตัวอยางคือ 1) กลุมตัวอยางท่ีมีผลขาดทุนทางบัญชีกอนหักภาษี 2) มีอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสด 

(Cash ETR) ที่มีคานอยกวา 0 และมากกวา 1 (Dyreng, Michelle and Maydew, 2008) นอกจากน้ีผูวิจัยไดตัดขอมูล

ที่ไมสามารถเก็บไดครบถวนออกดวย ตามเหตุผลดังกลาวเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 355 บริษัท ซึ่งการ

ศึกษาคร้ังนี้ศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2557–2561 จึงทําใหมีกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 1,775 ตัวอยาง และสุดทายคงเหลือ 1,301 ตัวอยาง 

ดังนี้

กลุมตัวอยางทั้งหมด  1,775  ตัวอยาง

หัก มีผลขาดทุนทางบัญชีกอนภาษี 372 ตัวอยาง

 Cash ETR มีคานอยกวา 0 และมีคามากกวา 1 76 ตัวอยาง

 ไมสามารถเก็บขอมูลไดครบถวน  26 ตัวอยาง

กลุมตัวอยางคงเหลือ 1,301 ตัวอยาง

กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,301 ตัวอยาง ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมดังตอไปนี้

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 131 ตัวอยาง

เทคโนโลยี 121 ตัวอยาง

ทรัพยากร 123 ตัวอยาง

บริการ 292 ตัวอยาง

สินคาอุตสาหกรรม 252 ตัวอยาง

สินคาอุปโภคบริโภค 106 ตัวอยาง

อสังหาริมทรัพยและกอสราง  276 ตัวอยาง

กลุมตัวอยางแตละอุตสาหกรรม 1,301 ตัวอยาง
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4.3 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ระบบการบัญชีคุณภาพสูงคือ มีความสามารถในการรวมขอมูลจากหลายสวนขององคกรไดอยางรวดเร็วเพิ่มความเร็ว

ในการปดบัญชีสิ้นป และมีความถูกตองมากข้ึน ซึ่งมาจากการกําจัดการแทรกแซงรวมกับลดความซ้ําซอนและการทําใหม 

การรายงานที่มีประสิทธิภาพควรจะลดเวลาระหวางชวงปดบัญชีสิ้นป และการประกาศผลการดําเนินงานตอสาธารณะ 

(Jennings, Seo and Tanlu, 2014) ในการพิจารณาคุณภาพขอมูลภายใน ไดกําหนดตัวแทนของคุณภาพขอมูลภายใน 

(Internal Information Quality: IIQ) คือเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน โดยคํานวณจากจํานวนวันระหวางสิ้นปบัญชี

กับการประกาศผลการดําเนินงานหารดวย 365 และคูณดวยคาลบหนึ่ง (–1) ตั้งแตป t–4 ถึง t เฉลี่ย (Gallemore and 

Labro, 2015) เชน หากเปนตัวอยางป พ.ศ. 2557 จะคํานวณเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2553–2557 

แลวนําคาท่ีไดมาเฉลี่ย 5 ป สําหรับตัวอยางในปที่ พ.ศ. 2558–2561 คํานวณโดยใชเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน

ป พ.ศ. 2554–2558, 2555–2559, 2556–2560 และ 2557–2561 ตามลําดับ ดังสมการตอไปนี้

คุณภาพขอมูลภายใน (IIQ) =
วันสิ้นรอบบัญชี – วันที่ประกาศผลการดําเนินงาน

(–1)
365

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การหลีกภาษี (Tax Avoidance) วัดจากอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสด (Cash ETR) ซึ่งสามารถคํานวณ

ไดจากคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเกณฑเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดหารดวยกําไรทางบัญชีกอนหักภาษีเงินได 

(Gallemore and Labro, 2015; Dyreng, Michelle and Maydew, 2008) ดังสมการตอไปนี้

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสด (Cash ETR) =
คาใชจายภาษีเงินไดตามเกณฑเงินสด

กําไรทางบัญชีกอนหักภาษีเงินได

3. ตัวแปรควบคุม (Control Variables)

ตัวแปรควบคุมที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะบริษัทที่มีผลกระทบตอความสามารถของ

การหลีกภาษี (Tax Avoidance) ไดแก

(1) ขนาด (Size) วัดจาก Natural Log คาเฉลี่ยของสินทรัพยรวม

(2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (Property, Plant and Equipment: PPE) วัดจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณเฉลี่ย

หารดวยสินทรัพยรวมเฉล่ีย

(3) การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ΔPPE) วัดจาก PPE ในป t ลบ PPE ในป t–1 หารดวยสินทรัพย

รวมเฉลี่ย

(4) ความเสี่ยงทางดานการเงิน (Leverage) วัดจากหน้ีสินระยะยาวเฉล่ียหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย

(5) สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangibles) วัดจากสินทรัพยไมมีตัวตนเฉล่ียที่หารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย

(6) ความสามารถในการทํากําไร (ROA) วัดจากรายไดจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคาหารดวยสินทรัพยรวม

เฉลี่ย
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(7) การเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) วัดจากยอดขายในป t ลบยอดขายในป t–1 หารดวยยอดขายในป 

t–1

(8) กลุมอุตสาหกรรม (Industry Effects) วัดจากตัวแปรเทียม (0,1) เปนตัววัดตามกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 7 

อุตสาหกรรม

(9) จํานวนป (Year Effects) วัดจากตัวแปรเทียม (0,1) เปนตัววัดจํานวนปตั้งแตป พ.ศ. 2557–2561

5. ผลการวิจัย

5.1 สถิติเชิงพรรณนา

สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่ออธิบายลักษณะเบื้องตนของตัวแปร ประกอบดวย คาตํ่าสุด (Minimum) 

คาสูงสุด (Maximum) คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแสดงใน

ตารางที่ 1 พบวา มีกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,301 ตัวอยาง โดยอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (Cash ETR) มี คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

เทากับ 0.000 และ 0.974 ตามลําดับ Cash ETR จะมีคาอยูที่ 0–1 เพื่อใหสามารถตีความได (Dyreng, Michelle and 

Maydew, 2008) และมีคาเฉล่ียเทากับ 0.184 คุณภาพขอมูลภายในบริษัท มีคาเฉล่ียเทากับ 0.153 ขนาดของบริษัท 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.770 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.350 การเปล่ียนแปลงในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.025 ความเส่ียงทางดานการเงิน มีคาเฉล่ียเทากับ 0.117 สินทรัพยไมมีตัวตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.035 

ความสามารถในการทํากําไร มีคาเฉล่ียเทากับ 0.108 การเติบโตของยอดขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.082

ตารางที่ 1: แสดงขอมูลสถิติเชิงพรรณนา
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 1,301 ตัวอยาง

Descriptive Statistics

Variables Minimum Maximum Mean Std. Deviation

CASH ETR 0.000 0.974 0.184 0.143

IIQ 0.064 0.741 0.153 0.035

Size 12.683 21.544 15.770 1.546

PPE 0.003 0.951 0.350 0.231

ΔPPE –0.504 0.792 0.025 0.085

LEV 0.000 0.640 0.117 0.134

INT 0.000 0.603 0.035 0.089

ROA –0.215 0.773 0.108 0.083

Sale Growth –0.591 8.115 0.082 0.356

38 วารสารบริหารธุรกิจ

ความสัมพันธ�ระหว�างคุณภาพข�อมูลภายในกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย



5.2 สถิติเชิงอนุมาน

จากตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรจากผลการทดสอบสหสัมพันธของเพียรสัน เพ่ือหาความสัมพันธระหวาง

กันของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมท้ังเพ่ือทดสอบปญหา Multicollinearity สําหรับตัวแปรอิสระไมมีปญหาดาน 

Multicollinearity

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)

Variables
CASH 
ETR

IIQ Size PPE ΔPPE LEV INT ROA
Sale 

Growth

CASH ETR 1

IIQ –0.039 1

Size 0.005 –0.088** 1

PPE –0.097** –0.080** 0.011 1

ΔPPE 0.025 0.076** 0.019 0.191** 1

LEV 0.000 0.019 0.591** 0.198** 0.127** 1

INT 0.055* –0.023 0.355** –0.051* 0.060* 0.298** 1

ROA –0.088** –0.088** –0.068** 0.246** 0.065** –0.141** –0.018 1

Sale Growth –0.074** 0.052* 0.030 0.031 0.185** 0.130** 0.130** 0.035 1

**, * นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพขอมูลภายในบริษัทกับการหลีกภาษีตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือ H1: คุณภาพ

ขอมูลภายในที่สูงขึ้นมีสวนเกี่ยวของกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) มากขึ้น

จากตารางท่ี 3 แสดงถึงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพขอมูลภายในกับการหลีกภาษี โดยมีการเปรียบเทียบ

ผลความสัมพันธกับตัวแปรควบคุม Industry และ Year เพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางในการหลีกภาษี (Tax Avoidance) 

ในแตละอุตสาหรรมและเวลา พบวา Industry มีผลตอคุณภาพขอมูลภายใน ดังแสดงในตารางท่ี 3 จะเห็นถึงความแตกตาง

ของโมเดล (1) ถึง (4) คือ (1) และ (3) เมื่อถอดตัวแปร Year ออก หรือนํากลับเขามาใหม โดยที่ตัวแปร Industry มีการ

ถอดออกท้ัง (1) และ (3) สงผลใหคุณภาพขอมูลภายในไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลในเชิงลบกับ Cash ETR ลดลง 

ทั้งนี้ใน (2) และ (4) เมื่อนําตัวแปร Industry กลับเขามา สงผลใหคุณภาพขอมูลภายในมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพล

ในเชิงลบกับ Cash ETR เพ่ิมขึ้น สรุปไดวาคุณภาพขอมูลและโอกาสของการหลีกภาษี (Tax Avoidance) คอนขางแตกตางกัน

ในแตละอุตสาหกรรม

สุดทายใน (4) ที่ทดสอบตัวแปรทั้งหมดจากการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอย มีคาเทากับ –0.057 นั่นคือ คุณภาพ

ขอมูลภายใน (IIQ) มีอิทธิพลในเชิงลบกับ Cash ETR ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน H1 อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 จาก

ผลการวิจัยนี้ ทําใหสรุปไดวาบริษัทที่มีคุณภาพขอมูลภายในท่ีสูงมี Cash ETR ตํ่า สัมพันธกับบริษัทที่สามารถหลีกภาษีได
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เพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ Gallemore and Labro (2015) ที่ไดกลาวถึงผลกระทบ

ของคุณภาพขอมูลภายในกับการหลีกภาษีวามีบทบาทให Cash ETR ลดลง

ในสวนของตัวแปรควบคุมเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของคา INT กับ Cash ETR มีคาเทากับ 0.070 ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 หมายความวา สินทรัพยไมมีตัวตนมีผลกระทบในเชิงบวกกับ Cash ETR กลาวคือ สินทรัพยไมมีตัวตน

ที่กอใหเกิดคาใชจายทางบัญชีและคาใชจายทางภาษีแตกตางกันมีผลทําให Cash ETR เพิ่มขึ้น

สําหรับคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของคา ROA กับ Cash ETR มีคาเทากับ –0.084 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 หมายความวา 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมีผลกระทบในเชิงลบกับ Cash ETR กลาวคือ บริษัทที่มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย

ใหเกิดกําไร มีการใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพสูงจึงมีผลทําให Cash ETR ลดลง

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของคา Sale Growth กับ Cash ETR มีคาเทากับ –0.097 ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 หมายความวา การเติบโตของรายไดมีผลกระทบในเชิงลบกับ Cast ETR กลาวคือ บริษัทที่มีการเติบโตของ

รายไดทั้งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ การขยายสาขา การลงทุนในสินทรัพยที่เกี่ยวกับการผลิต เปนตน ทําใหมีคาใชจายทางภาษี

ที่เพิ่มข้ึนสงผลทําให Cash ETR ลดลง

ตารางที่ 3: แสดงคาสัมประสิทธิ์ของคุณภาพขอมูลภายในกับการหลีกภาษี

(1) (2) (3) (4)

Variables Beta t Beta t Beta t Beta t

IIQ –0.055 –1.953 –0.059* –2.092 –0.053 –1.886 –0.057* –2.016

Size –0.032 –0.886 –0.056 –1.524 –0.033 –0.914 –0.057 –1.556

PPE –0.092** –3.060 –0.060 –1.857 –0.093** –3.089 –0.061 –1.887

ΔPPE 0.062* 2.182 0.053 1.882 0.063* 2.206 0.054 1.904

LEV 0.012 0.339 –0.040 –1.036 0.013 0.361 –0.040 –1.017

INT 0.063* 2.100 0.069* 2.236 0.063* 2.119 0.070* 2.257

ROA –0.071* –2.433 –0.087** –2.995 –0.068* –2.327 –0.084** –2.884

Sale Growth –0.086** –3.045 –0.094** –3.348 –0.089** –3.128 –0.097** –3.433

Industry Effects NO YES NO YES

Year Effects NO NO YES YES

Durbin-Watson 1.956 2.008 1.959 2.012

F 4.745** 5.394** 3.315** 4.303**

Adjusted R2 0.023 0.045 0.021 0.044

**, * คือ นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01, 0.05 (1-tailed) ตามลําดับ
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6. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล

6.1 สรุปผลการวิจัย

คุณภาพขอมูลภายในถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับการดําเนินงานและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับของธุรกิจ 

ขอมูลที่ดีมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร การท่ีองคกรดําเนินงานอยางย่ังยืนและประสบความสําเร็จจะตองเขาใจ

ถึงการทํางานภายในและลักษณะของสภาพแวดลอมท่ีตองปรับตัวและการตอบสนองตอสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง 

สภาพแวดลอมดานขอมูลท่ีดีจะลดความไมสมมาตรของขอมูลระหวางผูบริหารของบริษัทและนักลงทุนภายนอก ซึ่งจะชวยให

นักลงทุนเขาใจและใชขอมูลบัญชีที่เปดเผยโดยบริษัทไดดียิ่งขึ้น (He and Lin, 2015) เชนเดียวกันในดานภาษีจําเปนอยางยิ่ง

ที่ตองมีขอมูลภายในที่ชวยสนับสนุนการการวางแผนและเสียภาษีอยางถูกตอง และการปฏิบัติตามกฏเกณฑอยางครบถวน

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพขอมูลภายในกับการหลีกภาษี (Tax Avoidance) ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2557–2561 รวมท้ังสิ้น 1,301 ตัวอยาง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ คุณภาพขอมูลภายในบริษัทที่วัดจากเวลาในการประกาศ

ผลการดําเนินงาน โดยคํานวณจากจํานวนวันระหวางสิ้นปบัญชีกับการประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทหารดวย 365 

และคูณดวยคาลบหนึ่ง (–1) กับตัวแปรตาม คือ การหลีกภาษีที่วัดจากอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสด (Cash ETR) 

โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรดังกลาว ซึ่งผลการวิจัยเปนประโยชนในการพัฒนาความเขาใจในเรื่องภาษีแกผูประกอบการ นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

และการวัดคุณภาพขอมูลภายในสามารถใชในงานวิจัยในอนาคต เพื่อเปนตัวแทนสําหรับคุณภาพของขอมูลภายในของบริษัท 

นอกจากน้ีคุณภาพของขอมูลภายในท่ีสูงสามารถชวยระบุโอกาสในการหลีกภาษี (Tax Avoidance) เนื่องจากการตัดสินใจ

ในดานที่เกี่ยวกับภาษี จําเปนที่จะตองเขาใจระบบบัญชี กระบวนการจัดการเอกสาร เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับสนับสนุน

เอกสารและขอมูล เพราะนอกจากจะชวยทําใหปฏิบัติตามกฏหมายบัญชีและกฎหมายภาษีอากรไดอยางถูกตองแลว วิธีการ

บัญชีบางอยางยังชวยทําใหประหยัดภาษีได ดังนั้นคุณภาพของขอมูลภายในจึงชวยสนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  

สามารถกําหนดนโยบายภาษีไดถูกตองและครบถวนจากขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ สามารถระบุธุรกรรมที่สรางผลประโยชน

ทางภาษีไดอยางชัดเจน อาทิ คาใชจายเพ่ือการลงทุน ตอเติม เปล่ียนแปลง หรือทําใหดีขึ้น มีสิทธิประโยชนทางภาษี

ใหสามารถลงเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น 2 เทา

จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวาคุณภาพขอมูลภายในบริษัท

มีความสัมพันธกับการหลีกภาษีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยคุณภาพของขอมูลภายในสงผลเชิงลบกับอัตราภาษีเงินได

ที่แทจริงตามเกณฑเงินสด กลาวคือ เม่ืออัตราภาษีเงินไดที่แทจริงตามเกณฑเงินสดลดลง แสดงถึงความสามารถในการ

หลีกภาษีที่เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Gallemore and Labro 

(2015) จะเห็นไดวาคุณภาพของขอมูลภายในบริษัทที่สูงมีสวนชวยในการตัดสินใจและสนับสนุนผลลัพธทางภาษีที่เปนประโยชน

6.2 ข�อจํากัดงานวิจัย

งานวิจัยนี้ผู วิจัยตั้งใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพขอมูลภายในกับการหลีกภาษี (Tax Avoidace) 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนําแนวทางการวิจัยและสรุปผลของ Gallemore and Labro 

(2015) มาเปนตนแบบงานวิจัย ซึ่งขอมูลที่รวบรวมมาใชในการวิเคราะหในบริบทของประเทศไทยมีจํากัดทั้งสภาพแวดลอม

ที่ตางกัน กฏระเบียบขอบังคับและการเปดเผยขอมูลที่ไมเทากันทําใหผู วิจัยไมสามารถนําแนวคิดและวิธีการในการวัดผล

การวิจัยของงานวิจัยดังกลาวมาใชไดทั้งหมด
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6.3 ข�อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงประจักษทําใหสามารถนําแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะหขอมูลไปตอยอดและศึกษา

เพ่ิมเติมไดในอนาคต โดยการศึกษาความสัมพันธของคุณภาพขอมูลภายในบริษัทในแงมุมอื่นนอกเหนือจากการหลีกภาษี 

เชน การจัดทํางบประมาณ การควบคุมภายใน เปนตน
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