MFU Connexion, 7(2) || page 273

ความสัมพันธ์ ระหว่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนา
ความยั่งยืนกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
The Association between Sustainable Development Report
Disclosures and Tax Planning of Listed Companies in
the Stock Exchange of Thailand
สัตยา ตันจันทร์ พงศ์1*, ดลยา ไชยวงศ์1 และพัทธยศ เดชศิริ1
Sathaya Thanjunpong, Donlaya Chaiwong and Patyot Dechsiri
Received Jul 12, 2018
Revised Oct 17, 2018
Accepted Oct 22, 2018

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับการวางแผนภาษี ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงิน สาหรับขอบเขตการศึกษาจะ
จากัดเฉพาะปี พ.ศ.2559 จานวน 337 บริ ษัท โดยใช้ แบบประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่ปรั บปรุ งมาจากกรอบการรายงานความยั่งยืนของ
Global Report Initiative และการวางแผนภาษี วดั จากอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี ต่อ
สินทรัพย์รวม เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิ งพหุ ผลการวิจัยพบว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยื น
มีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการวางแผนภาษี แสดงถึงเมื่อบริ ษัททาการเปิ ดเผยข้ อมูล
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รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนมากขึ ้นจะช่วยลดการวางแผนภาษี ผลการศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริ มให้ บริ ษัทจดทะเบียนมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนมากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ: การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน / การวางแผนภาษี /
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Abstract
This paper aims to examine the association between sustainable
development report disclosures and tax planning of listed companies on the
Stock Exchange of Thailand exclude on financial sectors. The sample size
consists of 337 firms which based on the year of 2016. The questionnaires of
Global Report Initiative are used for evaluation of sustainable development
report disclosures. Tax planning is also measured by the ratio of tax expenses
to total assets. Data analysis is utilized by correlation analysis and multiple
regression analysis. The results indicate that sustainable development report
disclosures have a negative effect on tax planning. This indicates that firms with
higher sustainable development report disclosures would lower their tax
planning. The results are useful to provide a guideline for regulators in
encouraging listed firms to disclosures better sustainable development report.
Keywords: Sustainable Development Report Disclosures / Tax Planning /
Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand
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บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) โดยใน ปี พ.ศ.2550 ได้ จดั ตังสถาบั
้
นธุรกิจ
เพื่ อสังคม ซึ่ ง ต่อมาเปลี่ ยนชื่ อเป็ น ศูนย์ พัฒนาความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม (Social
Responsibility Center) อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อมาเรี ยกว่า บริ ษัทจดทะเบียนไทย) ให้ ความสาคัญและ
ปฏิบตั ิด้านความยัง่ ยืนอย่างจริ งจังในการดาเนินธุรกิจและการลงทุน เนื่องจากในการ
ประกอบธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ อาจเป็ นต้ นเหตุของผลกระทบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อมในระยะยาว ในปี พ.ศ.2556 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนไทย จัดทารายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development Report) เป็ นรายงานแยกต่างหาก
จากรายงานประจาปี ซึ่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็ นข้ อมูลที่ น าเสนอทัง้
ผลกระทบในเชิงบวกและในเชิงลบ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากการดาเนินธุรกิจในด้ าน
เศรษฐกิ จ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนของบริ ษัทและ
สังคมโดยรวม (Social Responsibility Center, Stock Exchange of Thailand and
Sustainable Business Development Institute, 2014)
ขณะที่กรมสรรพากร ก็เป็ นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีสว่ นในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยกรมสรรพากรมีหน้ าที่ในการจัดเก็บภาษี และใช้ นโยบายภาษี อากรเพื่อให้ ได้
ภาษี ตามเป้าหมายอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ซึ่งภาษี ที่จดั เก็บจะนาไปใช้ ในการพัฒนา
ประเทศ โดยมิได้ มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผ้ เู สียภาษี แต่จะนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม ดังนัน้ บริ ษัทที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคม จึงควรมีความตระหนักถึง
หน้ าที่ในการเสียภาษี ให้ ถกู ต้ อง รวมทังไม่
้ อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายและวางแผนภาษี
เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ อันสอดคล้ องกับการรายงานตามกรอบ Global Reporting
Initiative (ต่อมาเรี ยกว่า GRI) ที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นร่ วมใน
การทาให้ เศรษฐกิจของประเทศดีขึ ้นในรู ปแบบการเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลและภาษี
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อื่นที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนิ นธุรกิ จ (The Global Sustainability Standards Board,
2013) ดังนันจึ
้ งอาจเป็ นไปได้ ว่าบริ ษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ ้นก็ควรมีการ
เสียภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้นเช่นกัน (การวางแผนภาษี ลดลง)
นอกจากนันการศึ
้
กษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนา
ความยั่งยื นกับการวางแผนภาษี ในประเทศไทยยังไม่มี ผ้ ูศึ กษามาก่ อน อี กทัง้ ผล
การศึ ก ษาในต่ า งประเทศยั ง มี ค วามขั ด แย้ งกั น โดยการศึ ก ษาของ Lanis and
Richardson (2012) Hoi et al. (2013) และ Sari and Tjen (2016) พบว่าการเปิ ดเผย
ข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมีความสัมพันธ์ ในเชิ งลบกับการวางแผนภาษี
แสดงถึงเมื่อบริ ษัทมีการเปิ ดเผยรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้นจะช่วยลดการ
วางแผนภาษี ขณะที่ Chen (2018) Davis et al. (2016) และ Preuss and Preuss
(2017) กลับพบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนมีความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวกกับการวางแผนภาษี แสดงถึง แม้ ว่าบริ ษัทจะมีการเปิ ดเผยรายงานการพัฒนา
ความยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น บริ ษัทก็มีการวางแผนภาษี เพิ่มขึ ้นด้ วย ดังนันค
้ าถามดังกล่าวจึง
เป็ นประเด็ นที่ น่าสนใจในการศึกษาเชิ งประจักษ์ ถึ งการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการ
พัฒนาความยัง่ ยืนมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี หรื อไม่ ซึง่ ผลการศึกษานี ้จะเป็ น
ประโยชน์ กับหน่วยงานกากับดูแลเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลบริ ษัทจดทะเบียนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นิยามศัพท์
รายงานการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development Report
Disclosures) เป็ นรายงานที่นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิ ดขึน้ ทัง้ ในเชิงบวก
และในเชิงลบ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม อันเกิดจากการดาเนินงาน
ซึ่งจะนาไปสู่ความยัง่ ยืนของกิจการ โดยอาจเรี ยกชื่อแตกต่างกันไป เช่น รายงานการ
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พัฒนาสู่ความยัง่ ยืน รายงานซีเอสอาร์ รายงานความยัง่ ยืนและรายงานกิจกรรมทาง
สังคม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
การวางแผนภาษี (Tax Planning) หมายถึง วิธีการที่ทาให้ ค่าใช้ จ่ายภาษี ลดลง
ซึ่งเกิดจากการเลือกนโยบายในการจัดการธุรกิจ หรื อวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี หรื อการทา
ธุ รธรรม ทัง้ ที่ เจตนาและไม่ เจตนาเพื่ อจะได้ ไม่ ต้ องเสียภาษี หรื อเสียภาษี น้ อยลง
โดยรวมถึงการหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) ที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายด้ วย
(Trachutham & Trachutham, 2008; Thanjunpong & Bangmek, 2017)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (Listed Companies
in the Stock Exchange of Thailand) หมายถึง บริ ษัทมหาชนจากัดที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ สามารถ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยมีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ วตังแต่
้
300 ล้ านบาทขึ ้นไป
ทบทวนวรรณกรรม
The Global Sustainability Standards Board ได้ กาหนดแนวทางลักษณะของ
ข้ อมูลพื ้นฐานที่ควรต้ องเปิ ดเผยไว้ ในรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน เป็ นข้ อมูลที่สาคัญ
ในการสะท้ อนผลการด าเนิ นงานและส่งผลต่อการตัดสินใจของ ผู้ถื อหุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 หมวดใหญ่ คือ ด้ านเศรษฐกิจ (Economic Dimension) ด้ านสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Dimension) และด้ านสังคม (Social Dimension) ตามการรายงาน
ตามกรอบ GRI (The Global Sustainability Standards Board, 2013) ที่แสดงถึงผล
การดาเนินงานและความรับผิดชอบขององค์กร ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แบบประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ตามกรอบ
ของ GRI
ด้ านเศรษฐกิจ

ด้ านสิ่งแวดล้ อม

ด้ านสังคม

1. บริ ษัทมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานที่สง่ ผลทาให้ เศรษฐกิจของบริ ษัทดีขึ ้น
2. บริ ษัทมีสว่ นร่วมในการสร้ างรายได้ แก่ชมุ ชนใกล้ เคียงทาให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น
3. บริ ษัทมีสว่ นร่ วมในการทาให้ เศรษฐกิจของประเทศดีขึ ้น ในรูปแบบการเสียภาษีเงินได้
นิติบคุ คล และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
4. บริ ษัทแสดงข้ อมูลการไหลเวียนของเงินทุนของกลุม่ ผู้ถือหุ้นของกิจการที่แตกต่างกัน
5. บริ ษัทที่มีนโยบายและการดาเนินงานที่ต่อต้ านการคอรัปชัน่ ภายในองค์กร
1. ผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ คุณภาพน ้า และคุณภาพดิน และคุณภาพของอากาศ
3. ผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ
4. ผลกระทบต่อปัจจัยการผลิต ได้ แก่ พลังงาน และน ้า
5. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับด้ านสิ่งแวดล้ อม
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลค่าใช้ จ่ายเพื่อจัดการสิ่งแวดล้ อม
7. การปฏิบตั ิขององค์กรในการบริ หารของเสียและขยะ
8. การปฏิบตั ิขององค์กรด้ านการผลิตและการขนส่งที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
9. การปฎิบตั ิขององค์กรในการบริ การอื่นเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การรณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เอกสาร การบริ จาคเงิน เป็ นต้ น
1. การปฏิบตั ิด้านแรงงานและการจ้ างงาน
2. ด้ านสิทธิมนุษยชน
3. ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม
4. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การวางแผนภาษี (Tax Planning) แม้ ว่ า การศึ กษาในอดี ตจะนิ ยมวัดค่ า การ
วางแผนภาษี จากอัตราภาษี ที่แท้ จริ ง (Effective Tax Rate: ETR) แต่ในการศึกษานี ้
วัดค่ าการวางแผนภาษี จ ากอัตราค่ า ใช้ จ่ ายภาษี ต่ อ สิ นทรั พย์ รวม (TAX/ASSET)
เนื่องจากบริ ษัทที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากัน ควรมีความสามารถในการใช้ ประโยชน์จาก
สินทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกันและควรมีค่าใช้ จ่ายภาษี ที่เท่ากันด้ วย (Tantiyavarong,
2009; Thanjunpong & Bangmek, 2017) ดังนันถ้
้ าค่า TAX/ASSET มีค่าต่า แสดงว่า
บริ ษัทมีการวางแผนภาษี
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ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนกับการ
วางแผนภาษี อธิ บายโดยทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ที่ว่าในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจะได้ รับสิทธิ ในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ เงื่อนไขในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ ตรงตามความคาดหวัง
ของสังคม (Suchman, 1995) นอกจากนันทฤษฎี
้
ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย (Stakeholder Theory)
ได้ อธิ บายเพิ่มเติมว่าในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ควรคานึงผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อเป้าหมายของบริ ษัท เช่น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครั ฐและชุมชน เป็ นต้ น
(Freeman, 1984) ดังนันบริ
้ ษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยวัดจากคะแนนการ
เปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนควรมีความสัมพันธ์ กับการเสียภาษี ที่
เพิ่มขึ ้น (การวางแผนภาษี ที่ลดลง) จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ ดงั นี ้
การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับ
การวางแผนภาษี
Chen (2018) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการหลบหลีกภาษี ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศจีน ในระหว่างปี ค.ศ.2008-2014 จานวน 11,314 ตัวอย่าง โดย
การเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม จะใช้ แบบประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ Lanis and Richardson (2012) สาหรับการหลบหลีกภาษี
วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ งเพื่อนาไปวิเคราะห์ ความถดถอย พบว่า คะแนนประเมิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับการหลบหลีกภาษี แต่เมื่อเพิ่ม
ตัวแปรความสัมพันธ์ทางการเมือง เป็ นตัวแปรกากับ (Moderator Variable) กลับพบว่า
บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางการเมืองและมีการเปิ ดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมสูง
จะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการหลบหลีกภาษี
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Davis et al. (2016) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเสียภาษี ของบริ ษัทกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทมหาชนจากัดในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในระหว่างปี ค.ศ.
2006-2011 จานวน 5,588 ตัวอย่าง โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
จะใช้ แบบประเมิ น การเปิ ดเผยข้ อมู ลความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมที่ ป ระกอบด้ วย
ความรั บผิดชอบต่อชุมชน ความหลากหลาย แรงงานสัมพันธ์ ด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนการเสียภาษี ของบริ ษัท วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ งถัวเฉลี่ย (Average
Effective Tax Rate) เพื่อนาไปวิเคราะห์ความถดถอย พบว่าคะแนนประเมินความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับอัตราภาษี ที่แท้ จริ งถัวเฉลี่ย แสดงว่า
บริ ษัทมีคะแนนการประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง จะมีการวางแผนภาษี
ที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย
Preuss and Preuss (2017) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเสียภาษี เงินได้
นิติบคุ คลและความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็ นการทดแทน (Substitutes) หรื อทาให้ มี
ความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ ้น (Complements) ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ของทวีปยุโรป ในระหว่างปี ค.ศ.2010-2016 จานวน 695 ตัวอย่าง โดยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม จะใช้ แบบประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สาหรั บการหลบหลีกภาษี วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ ง เพื่อนาไปวิเคราะห์
ความถดถอย พบว่า คะแนนประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ
กับการเสียภาษี ของบริ ษัท แสดงว่าบริ ษัทที่มีคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมสูงจะมี
การเสียภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลต่า ซึ่งแสดงถึงมีการวางแผนภาษี ที่สูงขึน้ เพื่อเป็ นการ
ทดแทน (Substitutes)
การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับ
การวางแผนภาษี
Hoi et al. (2013) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ
หลบหลีกภาษี ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในระหว่างปี ค.ศ.2003-2009 จานวน 11,006
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ตัวอย่าง การเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม จะใช้ แบบประเมินการเปิ ดเผย
ข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ประกอบด้ วย การกากับดูแลกิจการ แรงงานสัมพันธ์
สิ่งแวดล้ อม ความรับผิดชอบต่อชุมชน ความหลากหลาย สิทธิ มนุษยชน และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย โดยการหลบหลีกภาษี วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ ง และ
ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษี (Book-Tax Differences:
BTD) เพื่อนาไปวิเคราะห์ ความถดถอย พบว่าบริ ษัทที่ได้ รับคะแนนประเมินความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับต่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการหลบหลีกภาษี แสดง
ว่าเมื่อบริ ษัทมีคะแนนการประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมต่าลง จะทาให้ บริ ษัทมีการ
หลบหลีกภาษี ที่เพิ่มขึ ้น
Lanis and Richardson (2012) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรับผิดชอบต่อ
สังคมกับการหลบหลีกภาษี ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ในประเทศ
ออสเตรเลีย ในปี ค.ศ.2009 จานวน 408 บริ ษัท การเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคม จะใช้ แบบประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ประกอบด้ วย
กลยุทธ์ ของบริ ษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์ ของพนักงาน การลงทุน
ทางสังคม สิ่งแวดล้ อม ลูกค้ าและตัวแทนจาหน่าย ความเกี่ยวข้ องทางการเมืองและ
ชุมชน สาหรับการหลบหลีกภาษี วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ ง เพื่อนาไปวิเคราะห์ความ
ถดถอย พบว่า คะแนนประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับ
การหลบหลีกภาษี แสดงว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ ้น
จะช่วยลดการหลบหลีกภาษี
Sari and Tjen (2016) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยรายงานความ
รั บผิ ดชอบต่ อสังคม การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและการหลบหลีกภาษี ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ในประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างปี ค.ศ.2009-2012
จานวน 408 บริ ษัท การเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม จะใช้ แบบประเมินการ
เปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ Lanis and Richardson (2012) โดยเพิ่ม
หลักเกณฑ์คา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับการหลบหลีกภาษี
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วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ งเพื่อนาไปวิเคราะห์ ความถดถอย พบว่า คะแนนประเมิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการหลบหลีกภาษี และเมื่อเพิ่ม
ตัวแปรการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นตัวแปรกากับ (Moderator Variable) กลับ
พบว่าบริ ษัทที่มีการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและมีการเปิ ดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดับสูง จะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการหลบหลีกภาษี
การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนไม่ มีความสั มพันธ์ หรื อไม่
สามารถสรุ ปทิศทางความสัมพันธ์ กับการวางแผนภาษีได้
Laquir et al. (2015) ศึกษาว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบต่อการหลบ
หลีกภาษี หรื อไม่ โดยศึกษาบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฝรั่งเศส
ในระหว่างปี ค.ศ.2003-2011 จานวน 83 ตัวอย่าง การเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จะใช้ แบบประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประกอบด้ วย
ด้ านสังคม ด้ านการกากับดูแล ด้ านเศรษฐกิ จและด้ านสิ่งแวดล้ อม สาหรับการหลบ
หลีกภาษี วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ งและ BTD เพื่อนาไปวิเคราะห์ สมการโครงสร้ าง
(Structural Equation Modeling) พบว่า คะแนนประเมินความรับผิดชอบต่อสังคม
ทางด้ านสังคมมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับการหลบหลีกภาษี ขณะที่ด้านเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการหลบหลีกภาษี อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านการกากับดูแลและด้ านสิ่งแวดล้ อมกับ
การหลบหลีกภาษี
Nadiah et al. (2017) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้ านกับการหลบหลีกภาษี ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย ในปี ค.ศ.2014 จานวน 147 บริ ษัท การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคม จะใช้ แบบประเมิ นการเปิ ดเผยข้ อมูลความรั บผิดชอบต่อ
สังคม ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านสังคม และด้ านการกากับดูแล โดยการหลบ
หลีกภาษี วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ งเพื่อนาไปวิเคราะห์ความถดถอย พบว่า คะแนน
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ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านการกากับดูแลมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการ
หลบหลีกภาษี ขณะที่ด้านสิง่ แวดล้ อมและด้ านสังคมไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
Susanti (2017) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ขนาดบริ ษัทกับการหลบหลีกภาษี ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยจากัดเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต ในระหว่างปี ค.ศ.
2013-2014 จานวน 135 ตัวอย่าง การเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม จะใช้
แบบประเมิ นการเปิ ดเผยข้ อมูลความรั บผิ ดชอบต่อสังคม ส่วนการหลบหลีกภาษี
วัดจากอัตราภาษี ที่แท้ จริ งเพื่อนาไปวิเคราะห์ ความถดถอย พบว่า คะแนนประเมิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กบั การหลบหลีกภาษี ขณะที่ขนาดบริ ษัทมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการหลบหลีกภาษี
จากการทบทวนวรรณกรรม แม้ ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผย
ข้ อมู ลรายงานการพัฒ นาความยั่ง ยื น กั บ การวางแผนภาษี มี ผ้ ู ศึ ก ษามาแล้ ว ใน
ต่างประเทศ แต่ผลการศึกษายังมีความขัดแย้ งกัน อีกทังในประเทศไทยยั
้
งไม่มีผ้ ศู ึกษา
ในเรื่ องดังกล่าว ดังนัน้ การศึ กษาครั ง้ นี จ้ ึ งมุ่งทดสอบความสัมพันธ์ ที่ ก าหนดเป็ น
สมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐาน: การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนมีความสัมพันธ์ กับ
การวางแผนภาษี
นอกจากนันปั
้ จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนกับการวางแผนภาษี จากการทบทวนวรรณกรรมประกอบ
ไปด้ วย ขนาดบริ ษัท (Firm Size) ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) ความสามารถใน
การทากาไร (Profitability) ระดับการลงทุนในสินทรั พย์ ที่มีตัวตน (Capital Intensity)
บริ ษั ท ครอบครั ว (Family Control) และประเภทอุ ต สาหกรรม (Industry Group)
(Tantiyavarong, 2009; Lanis & Richardson, 2012; Laquir et al., 2015; Davis et al.,
2016; Thanjunpong & Bangmek, 2017)
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วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาในครั ง้ นี ม้ ี ขอบเขตของการศึกษาจากัดเฉพาะปี พ.ศ.2559 และการ
วางแผนภาษี จากัดเฉพาะภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเท่านัน้ โดยบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจานวน 588 บริ ษัท (ข้ อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559) ซึง่ ไม่รวมกลุม่ ธุรกิจการเงิน กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และบริ ษัทที่อยู่ในกลุม่ ที่
กาลังอยูร่ ะหว่างฟื น้ ฟูการดาเนินงาน จึงทาให้ กลุม่ ตัวอย่างที่เลือกมีจานวนทังสิ
้ ้น 453
บริ ษัท ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ ที่รวบรวมจากรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
เว็บไซต์ของบริ ษัทและฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (SET SMART) โดยใช้ ข้อมูลของงบ
การเงินรวมที่มีข้อมูลครบถ้ วนสมบูรณ์และมีรอบระยะเวลาบัญชีสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 รวมทังเป็
้ นกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มีค่าผิดปกติ (Outliers) จึงทาให้ กลุม่
ตัวอย่างคงเหลือ 337 บริ ษัท ประกอบด้ วย (1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
จานวน 35 บริ ษัท (2) กลุม่ สินค้ าอุปโภคบริ โภค จานวน 28 บริ ษัท (3) กลุม่ วัตถุดิบและ
สินค้ าอุตสาหกรรม จานวน 64 บริ ษัท (4) กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง 74 บริ ษัท
(5) กลุม่ ทรัพยากร 24 บริ ษัท (6) กลุม่ บริ การ 81 บริ ษัท (7) กลุม่ เทคโนโลยี 31 บริ ษัท
การวัดค่าของตัวแปรการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยื น จะให้
คะแนนเท่ากับ 1 เมื่ อบริ ษั ทได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อปฏิบัติ ตาม และให้ คะแนน
เท่ากับ 0 เมื่ อบริ ษั ท ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อ ไม่ ได้ ปฏิ บัติ ตาม โดยใช้ แบบประเมิ น ที่
ปรับปรุงมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนตามกรอบของ GRI ที่
มี 18 ข้ อ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 หมวด คือ ด้ านเศรษฐกิจ 5 ข้ อ ด้ านสิ่งแวดล้ อม 9 ข้ อ และ
ด้ านสังคม 4 ข้ อ สาหรับการวางแผนภาษี จะใช้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี ต่อสินทรัพย์
รวม (TAX/ASSET) เนื่องจากค่าใช้ จ่ายภาษี เป็ นจานวนภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ที่บริ ษัทต้ อง
ชาระและปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทังใช้
้ ค่าสินทรัพย์รวมเป็ นตัวปรับ
ลดผลกระทบจากระดับขนาด (Scale Effects) นอกจากนันตั
้ วแปรควบคุม เป็ นตัวแปร
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของบริ ษัท ประกอบด้ วย ปั จจัยขนาดบริ ษัท ความเสี่ยงทาง
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การเงิ น ความสามารถในการทากาไร ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีตัวตน บริ ษัท
ครอบครัวและประเภทอุตสาหกรรม เพื่อนาไปใช้ ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ โดยการวัดค่าของตัวแปรและตัวแปรที่ศึกษาใน
ครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
ตารางที่ 2 สรุปข้ อมูลเกี่ยวกับการวัดค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง และตัวแปรควบคุม
ตัวแปร
การวางแผนภาษี
การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนา
ความยัง่ ยืน

ชื่อตัวแปร
TP
SDI

การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อม
การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสังคม
ขนาดบริ ษัท
ความเสี่ยงทางการเงิน
ความสามารถในการทากาไร
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
บริ ษัทครอบครัว

ECI
ENI
SOI
SIZE
LEV
ROE
CAP
FAM

ประเภทอุตสาหกรรม

IND

ตัววัด
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายภาษีต่อสินทรัพย์รวม (TAX/ASSET)
แบบประเมินคะแนนการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนา
ความยัง่ ยืน ประกอบด้ วยด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสิ่งแวดล้ อม
และด้ านสังคม
คะแนนการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
คะแนนการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อม
คะแนนการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสังคม
ค่าลอการิ ธึมธรรมชาติของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
กาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่อสินทรัพย์รวม
ใช้ ตัวแปรเที ยม (0,1) เป็ นตัววัด บริ ษัทที่ มี ผ้ ูถื อหุ้นอย่าง
น้ อย 1 คนมีเปอร์ เซ็นต์การถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 25 ของหุ้นที่
ออกจ าหน่าย โดยเป็ นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกลุ่ม
บุคคลที่ มี ความเกี่ ยวโยงกันในลักษณะของการเป็ นเครื อ
ญาติกนั เช่น นามสกุลเดียวกัน คู่สมรส พี่น้อง บิดา มารดา
สะใภ้ เขย ซึง่ รวมถึงบริ ษัทที่มีความเกี่ยวข้ องกันให้ ค่าเป็ น 1
และบริ ษัทอื่นให้ ค่าเป็ น 0
ใช้ ตวั แปรเทียม (0,1) เป็ นตัววัด

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
337 บริ ษัท พบว่าการวางแผนภาษี
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.011 (ค่า TAX/ASSET มีคา่ ต่าแสดงถึงการวางแผนภาษี ในระดับสูง)
และคะแนนการประเมิ นการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทัง้
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3 ด้ าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.580 เมื่อแบ่งคะแนนการเปิ ดเผยข้ อมูลออกเป็ นรายด้ าน
พบว่า ด้ านเศรษฐกิจ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.930 ด้ านสิง่ แวดล้ อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.890
และด้ านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.750 นอกจากนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของขนาด
บริ ษัทที่วดั จากค่าลอการิ ธึมธรรมชาติของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 22.606 มีความเสี่ยง
ทางการเงิ นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.438 มีความสามารถในการทากาไรโดยเฉลี่ยเท่ากับ
0.070 รวมทังมี
้ ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตวั ตนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.340 และเป็ น
กลุม่ บริ ษัทครอบครัวในอัตราร้ อยละ 75.40
ตารางที่ 3 ค่าสถิติพรรณนาของตัวแปร
ตัวแปร
(n = 337)
TP
SDI
ECI
ENI
SOI

Mean
0.011
11.580
3.930
3.890
3.750

Std. Deviation
0.013
3.048
0.846
2.097
0.794

ตัวแปร
(n = 337)
SIZE
LEV
ROE
CAP
FAM

Mean
22.606
0.438
0.070
0.340
0.754

Std. Deviation
1.513
0.252
0.776
0.237
0.431

การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson Correlation Analysis) พบว่ า
ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่าง SDI กับ ENI ที่มีคา่ สูงสุดเท่ากับ 0.926 เนื่องจากการ
เปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิง่ แวดล้ อมเป็ นส่วนหนึง่ การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความ
ยัง่ ยืน จึงทาให้ มีความสัมพันธ์ กันในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตามค่าสหสัมพันธ์ ของตัว
แปรอิสระระหว่าง ENI กับ SOI ที่มีคา่ สูงสุดเท่ากับ 0.452 จึงยังถือว่าอยู่ในระดับไม่สงู
ซึ่งไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ กันของตัวแปร (Multicollinearity) โดยผลการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เพียร์ สนั แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Pearson Correlation)
ตัวแปร
TP
SDI
ECI
ENI
SOI
SIZE
LEV
ROE
CAP
FAM

TP
1

SDI
-0.121*
1

ECI
-0.028**
0.673**
1

ENI
-0.065
0.926**
0.432**
1

SOI
-0.017
0.677**
0.379**
0.452**
1

SIZE
0.026
0.369**
0.267**
0.377**
0.135*
1

LEV
0.197**
0.034
-0.038
0.045
0.054
0.335**
1

ROE
-0.128*
0.079
0.121*
0.058
0.020
0.068
-0.005
1

CAP
0.060
0.043
0.019
0.039
0.043
-0.015
-0.025
-0.018
1

FAM
-0.101
0.088
0.086
0.079
0.035
0.105
-0.009
0.017
0.023
1

หมายเหตุ. *, ** นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ได้ ทาการ
ตรวจสอบเงื่อนไขความสัมพันธ์ ในรู ปเชิ งเส้ นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ
เงื่อนไขอื่นของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแล้ ว พบว่า การตรวจสอบเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ รวมทังตรวจสอบค่
้
า Variance Inflation
Factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่าค่า Tolerance มีค่าต่าสุดเท่ากับ 3.54 และค่า
VIF มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.827 ซึ่งมี ค่าไม่เกิ น 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระทัง้ หมดไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เอง (Multicollinearity) (Hair et al., 2010)
นอกจากนัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความ
ยัง่ ยืนกับการวางแผนภาษี จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (แสดงไว้ ในตารางที่
5) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรับมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ -0.115 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนมี
ความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการวางแผนภาษี แสดงถึง เมื่อบริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนเพิ่มขึน้ จะช่วยลดการวางแผนภาษี ดังนันจึ
้ งยอมรั บ
สมมติฐานที่กาหนดไว้
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เมื่อพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนเป็ นรายด้ านกับการ
วางแผนภาษี จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐานของค่า ECI กับ
TP พบว่ า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมี ค่ าเท่ากับ -0.264 และมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
หมายความว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนทางด้ านเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์ ในเชิ งลบกับการวางแผนภาษี แสดงว่า บริ ษัทที่ มี การเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนทางด้ านเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นจะช่วยลดการวางแผนภาษี
ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรั บมาตรฐานของค่า ENI กับ TP มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมีคา่ เท่ากับ -0.001 และ SOI กับ TP มีคา่ สัมประสิทธิ์ถดถอยมีคา่ เท่ากับ 0.076
และไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
ด้ านสังคมไม่มีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี ดังแสดงไว้ ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนกับ
การวางแผนภาษี
ตัวแปร
(N=337)
Intercept
SDI
ECI
ENI
SOI
SIZE
LEV
ROE
CAP
FAM
IND1
IND2

b
-0.012
-0.000

0.000
0.010
-0.002
0.006
-0.003
-0.001
0.003

TP = TAX/ASSET
ภาพรวมทัง้ 3 ด้ าน
Beta
ค่ าสถิติ t
b
-1.025
-0.011
-0.115
-1.992**
-0.004
-0.000
0.001
0.017
0.260
0.000
0.195
3.418***
0.008
-0.116
-2.183**
-0.002
0.110
1.910*
0.005
-0.101
-1.855*
-0.003
-0.030
-0.395
-0.000
0.073
1.012
0.003

ในแต่ ละด้ าน
Beta

-0.264
-0.001
0.076
0.040
0.168
-0.097
0.102
-0.091
-0.008
0.058

ค่ าสถิติ t
-0.867
-4.310***
-0.020
1.257
0.625
2.985***
-1.853*
1.794*
-1.711*
-0.102
0.813
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวแปร
(N=337)
IND3
IND4
IND5
IND6
F
p-Value
R2
Adjusted R2

TP = TAX/ASSET
b
-0.002
0.000
0.000
-0.002

ภาพรวมทัง้ 3 ด้ าน
Beta
ค่ าสถิติ t
-0.075
-0.870
0.014
0.160
0.001
0.010
-0.085
-0.955
2.964
0.001
0.099
0.066

b
-0.002
0.001
-0.000
-0.002

ในแต่ ละด้ าน
Beta
ค่ าสถิติ t
-0.060
-0.706
0.028
0.325
-0.001
-0.017
-0.069
-0.795
3.769
0.000
0.141
0.103

หมายเหตุ. b = ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอย Beta = ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรับมาตรฐาน และ *, **, ***
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ

สาหรั บตัวแปรควบคุม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรั บมาตรฐานของ
ค่า SIZE กับ TP โดยรวมและรายด้ าน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 0.017 และ 0.040 และไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ขนาดบริ ษัทมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการวางแผนภาษี เล็กน้ อย กล่าวคือ บริ ษัทที่มีขนาดใหญ่จะ
มี ค วามสัมพันธ์ กับ การวางแผนภาษี เพิ่ ม ขึ น้ เพี ยงเล็ กน้ อย ขณะที่ เ มื่ อ พิ จ ารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐานของค่า LEV กับ TP โดยรวมและรายด้ าน พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรับมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.195 และ 0.168 และมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ หมายความว่า ความเสี่ยงทางการเงิ นมีความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับการ
วางแผนภาษี กล่าวคือ บริ ษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินมากขึ ้นจะมีความสัมพันธ์ กับ
การวางแผนภาษี ที่เพิ่มขึ ้น
อีกทังเมื
้ ่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรับมาตรฐานของค่า ROE กับ TP
โดยรวมและรายด้ าน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรับมาตรฐานมีค่าเท่ากับ -0.116
และ -0.097 และมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ความสามารถในการทากาไรมี
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ความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการวางแผนภาษี กล่าวคือ บริ ษัทที่มีความสามารถในการ
ท าก าไรมากขึ น้ จะมี ความสัมพันธ์ กับการวางแผนภาษี ที่ ลดลง แต่ เมื่ อพิ จารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐานของค่า CAP กับ TP โดยรวมและรายด้ าน พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรับมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.110 และ 0.102 และมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ หมายความว่า ระดับการลงทุนในสินทรั พย์ ที่ มี ตัวตนมีความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวกกับการวางแผนภาษี กล่าวคือ บริ ษัทที่มีระดับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
มากขึ ้นจะมีความสัมพันธ์กบั การวางแผนภาษี ที่เพิ่มขึ ้น
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐานของค่า FAM กับ TP โดยรวม
และรายด้ าน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรั บมาตรฐานมีค่าเท่ากับ -0.101 และ
-0.091 และมีนัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่า บริ ษัทครอบครัวมีความสัมพันธ์ ใน
เชิ งลบกับการวางแผนภาษี กล่าวคื อ บริ ษั ทครอบครั ว จะมี ความสัมพันธ์ กับการ
วางแผนภาษี ที่ลดลง ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์ กับการวางแผนภาษี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ได้ ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนในแต่ละด้ านกับการวางแผนภาษี ซึ่งทาการทดสอบ
ทีละด้ าน พบว่าผลการศึกษาสอดคล้ องกันกับตารางที่ 5 คือ การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงาน
การพัฒนาความยัง่ ยืนมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการวางแผนภาษี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้ านเศรษฐกิจ หมายความว่า เมื่อบริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนา
ความยัง่ ยืนโดยเฉพาะทางด้ านเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นจะช่วยลดการวางแผนภาษี ลง (แสดง
ไว้ ในตารางที่ 6) ขณะที่ การเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ านสังคมไม่มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การวางแผนภาษี อาจเป็ น เพราะข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยมี ลัก ษณะ
เชิงพรรณนาโดยมิได้ แสดงตัวเลขทางการเงิน แต่การเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจ
สามารถแสดงตัวเลขที่ชดั เจนได้ รวมทังผลการด
้
าเนินงานของบริ ษัทก็มีผลต่อการเสีย
ภาษี เพราะในการคานวณค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของบริ ษัท จะคานวณจากฐานกาไร
สุทธิ
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน
แต่ละด้ านกับการวางแผนภาษี
ตัวแปร
(N=337)
Intercept
ECI
ENI
SOI
SIZE
LEV
ROE
CAP
FAM
IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
IND6
F
p-Value
R2
Adjusted R2

ด้ านเศรษฐกิจ
Beta
ค่ าสถิติ t
-0.665
-0.235
-4.248***

0.039
0.173
-0.099
0.104
-0.090
-0.014
0.051
-0.072
0.019
-0.002
-0.072

0.636
3.075***
-1.901*
1.844*
-1.694*
-0.194
0.728
-0.853
0.222
-0.032
-0.833
4.250
0.000
0.136
0.104

TP = TAX/ASSET
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
Beta
ค่ าสถิติ t
-1.056
-0.062

-1.068

-0.002
0.201
-0.120
0.110
-0.104
-0.032
0.081
-0.069
0.020
0.001
-0.084

-0.026
3.501***
-2.245**
1.898*
-1.915*
-0.423
1.130
-0.805
0.232
0.009
-0.939
2.705
0.002
0.091
0.057

ด้ านสังคม
Beta
ค่ าสถิติ t
-0.749

-0.014
-0.025
0.205
-0.121
0.110
-0.105
-0.036
0.081
-0.071
0.024
-0.002
-0.080

-0.261
-0.406
3.586***
-2.278**
1.894*
-1.927*
-0.482
1.117
-0.820
0.275
-0.025
-0.898
2.607
0.002
0.088
0.054

หมายเหตุ. Beta = ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน และ *, **, *** นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ

สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับการวางแผนภาษี ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่รวมกลุม่ ธุรกิจการเงิน สาหรับขอบเขตการศึกษาจากัด
เฉพาะปี พ.ศ.2559 จานวน 337 บริ ษัท โดยใช้ แบบประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงาน
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การพัฒนาความยั่งยืนที่ปรั บปรุ งมาจากกรอบการรายงานความยั่งยื นของ Global
Report Initiative และการวางแผนภาษี วดั จากอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี ต่อสินทรัพย์
รวม เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิ งพหุ ซึ่งผลการวิจัยนี ้สอดคล้ องกับทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory)
ทฤษฎี ผ้ ูมี ส่วนได้ เสี ย (Stakeholder Theory) และการศึ กษาของ Lanis and
Richardson (2012) Hoi et al. (2013) และ Sari and Tjen (2016) โดยพบว่าการ
เปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการวางแผน
ภาษี แสดงว่าเมื่อบริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้นจะ
ช่วยลดการวางแผนภาษี ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าบริ ษัทที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการ
พัฒนาความยัง่ ยืนในระดับสูงมีความตระหนักถึงหน้ าที่ในการเสียภาษี ของตนเอง และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม บริ ษัทจึงดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อภาครัฐและสังคมโดยรวม อีกทังเมื
้ ่อบริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มขึ ้นก็
อาจจะทาให้ การหลบหลีกภาษี ทาได้ ยากยิ่งขึ ้น
ประโยชน์ ในการศึกษา
ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนช่วย
ลดการวางแผนภาษี ดังนันหน่
้ วยงานที่มีส่วนในการพัฒนาตลาดทุน เช่น สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์พฒ
ั นาความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็ นต้ น ควรให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน
และส่งเสริ มอย่างต่อเนื่อง รวมทังส่
้ งเสริ มให้ บริ ษัทจดทะเบียนไทยปฏิบตั ิตามตัวชี ้วัด
ด้ านความยัง่ ยืนในระดับสากลมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนให้ การยอมรับและใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการลงทุน ตลอดจนกรมสรรพากรใช้ ในการประเมินเบื ้องต้ นว่าบริ ษัทมีระบบบัญชีที่
ดีและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทางภาษี ได้ อย่างถูกต้ อง นอกจากนันยั
้ งเป็ นการเพิ่มองค์
ความรู้ ในเชิ งวิ ชาการที่ เกี่ ยวข้ องกับ การศึ กษาทางด้ านการบัญชี และภาษี อากร
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เนื่องจากตัววัดค่าการวางแผนภาษี (TAX/ASSET) อาจเป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งที่จะเป็ นข้ อมูล
สนับสนุนให้ มีการวางแนวนโยบายในการจัดเก็บภาษี ให้ เหมาะสมกับตลาดทุนต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลการศึกษานี จ้ ากัดเฉพาะปี พ.ศ.2559 เท่านัน้ ดังนัน้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ในอนาคต คือ (1) การศึกษาความสัมพันธ์ ของการเปิ ดเผย
ข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนกับการวางแผนภาษี ควรเพิ่มระยะเวลาที่ศึกษาให้
มากขึ ้น (2) การเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนควรใช้ แบบประเมินที่เป็ น
เกณฑ์มาตรฐานสากลยิ่งขึ ้น เช่น แบบประเมินของ Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) หรื อ แบบประเมินของ GRI Sustainability Reporting Standards เป็ นต้ น
(3) การวางแผนภาษี อาจใช้ ตัววัดค่าอื่นๆ เช่น อัตราภาษี ที่แท้ จริ ง ความแตกต่าง
ระหว่างหลักการบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษี เป็ นต้ น
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