
 
 

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีและผลกระทบต่องบการเงินเปรียบเทียบก่อนการหมดสิทธิ
ประโยชน์และหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุน 
วลัยพร  ดาวลอย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารเลือกใช้และ
ผลกระทบที่มีต่องบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนก่อนการหมดสิทธิและประโยชน์
ทางภาษี ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี
ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นภาษิเงินได้นิติบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งสิทธิบัตรที่ได้รับทุกโครงการ ได้หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษีทุกโครงการ  

ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี บริษัทที่ได้รับส่งเสริม
การลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 เร่ือง คือ วิธีการคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ วิธีการค านวณสินค้าคงเหลือ และ
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ส่วนความแตกต่างด้านก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีบริษัทฯ มีก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิก่อนเสียภาษี
เฉลี่ยสามรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ส าหรับความแตกต่างด้านคุณภาพก าไรภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี
บริษัทฯ มีคุณภาพก าไรที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพก าไรรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการ
หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
การศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาได้เลือกนโยบายการบัญชีที่บริษัทเลือกใช้เพียง 3 เร่ืองใน

การศึกษา แต่การตกแต่งงบการเงินของบริษัท ผู้บริหารอาจเลือกใช้นโยบายบัญชีอ่ืน ๆ นอกจากที่
ได้ศึกษาใช้ในการตกแต่งก าไรของบริษัท ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิและประโยชน์ทางภาษี ที่กิจการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับ 
รวมทั้งจะต้องให้ความสนใจรายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินเร่ืองสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงบการเงินได้อย่าง
ถูกต้อง 
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บทน า 

             การด า เนินธุ รกิ จของทุ กกิ จการ 
เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นต่างมีเป้าหมาย
ของการด าเนินธุรกิจที่ไม่แตกต่างกัน คือ การ
สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้แก่กิจการ และ
สร้างผลก าไรของกิจการให้เพิ่มมากขึ้น แต่
ผลที่ตามมาคือภาระภาษีที่กิจการจะต้องแบก
รับ ซึ่งจะส่งผลให้ความมั่งคั่งของกิจการ
ลดลง 

อย่ า งไรก็ ตามก็ ยั งมี กิ จก ารบาง
ประเภทที่สามารถลดภาระในการจ่ายภาษี
ตามกฏหมายได้  คือกิ จการที่ ได้ รับการ
ส่งเสริมเงินลงทุนตามกฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจ านวนเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 8 ปี หรือได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
การได้รับส่งเสริมการลงทุนเป็นต้น 

(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน,ออนไลน์, 2556) กฎหมายส่งเสริม
การลงทุนได้ถือก าเนิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 
2485 – 2488 โดยได้มีการประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2497” ซึ่งนับเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทย
ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการ
ลงทุนของเอกชนในประเทศและการลงทุน
จากต่างประเทศ ต่อมาในช่วงปลายปี 2516 
จนถึงปี 2520 สถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมทั้งภายในประเทศและ

ประเทศข้างเคียงได้เปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รุนแรง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนอีกคร้ัง และประกาศใช้ 
พ ร บ . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น  พ . ศ . 2520 
สาระส าคัญของกฎหมายลงทุนฉบับนี้ ได้เพิ่ม
มาตรการจูงใจด้านการลงทุนเพื่อการส่งออก 
และเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
มากขึ้น โดยเน้นเร่ืองการอ านวยความสะดวก 
และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคใน
การลงทุนเข้าไว้ด้วย ซึ่ง พรบ.ฉบับนี้  ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ.2534 
และคร้ังที่ 3 ในปี พ.ศ. 2544 และใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน 

ปั จ จุ บั น น โ ย บ า ย ก า ร บั ญ ชี 
(Accounting Policies) ได้เข้ามามีบทบาทที่
ส าคัญในการบริหารงานของกิจการต่าง ๆ 
เพราะท าให้กิจการสามารถก าหนดนโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการตนเองได้ ซึ่ง
มาตราฐานการบัญชีได้ก าหนดทางเลือกให้
กิจการมากกว่า 1 ทางเลือก  และนโยบายการ
บัญชีที่ดีจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับ
กิจการและเอ้ือประโยชน์ให้แก่กิจการอย่าง
สูงสุด 

การจัดท าบัญชีมีอยู่หลาย ๆ วิธีการ
ซึ่งแต่ละวิธีการจะให้ผลแตกต่างกันออกไป 
เช่น วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา กิจการจะระบุ
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่กิจการ
มีอยู่ว่าเลือกใช้โดยวิธีใด หรือสินค้าคงเหลือ
ที่กิจการสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธี เป็นต้น
ว่า ถ้ากิจการเลือกใช้วิธีเส้นตรงในการคิดค่า
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เสื่อมราคาของสินทรัพย์ แสดงว่าค่าเสื่อม
ราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะมีมูลค่าคงที่ตลอด 
(ยกเว้นปีที่เร่ิมต้นหรือปีสุดท้ายที่ระยะเวลา
ไม่ครบปี) ในขณะเดียวกันถ้าเลือกใช้วิธี
ผลรวมจ านวนปี แสดงว่าค่าเสื่อมราคาที่
ปรากฎในงบก าไรขาดทุนปีแรก ๆ   จะ
มากกว่าปีหลัง ๆ 

การที่มาตราฐานการบัญชี เปิด
โอกาสให้ผู้บ ริหารของกิจการสามารถ
เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ย่อม
ส่งผลให้งบการเงินแตกต่างกัน ผู้บริหารที่
ต้องการตกแต่งงบการเงินของกิจการ ย่อม
ต้องเลือกนโยบายการบัญชีที่ส่งผลประโยชน์
ต่อตนเอง  หรือผลักดันให้ตัว เลขในงบ
การเงินเป็นไปตามความต้องการ 

บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 
หากเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารจะมีแรงจูงใจในการสร้างก าไรทาง
บัญชีภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์
ทางภาษี เพื่อให้ประหยัดภาษีมากที่สุด แต่
ส าหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ผู้บริหารของบริษัทจะมีแรงจูงใจเพื่อ
สร้างก าไรทางบัญชีอย่างไร ระหว่างนโยบาย
เพื่อสร้างก าไรให้มากที่สุด  หรือเพื่อให้
ประหยัดภาษีมากที่สุดภายหลังการหมดสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษีแล้ว 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้ศึกษา
สนใจที่น าประเด็น เ ร่ือง  บริษัทที่ ได้ รับ
ส่งเสริมการลงทุน ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากอยู่ช่วง
ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษี โดยได้รับ
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล ผู้บริหารอาจ
เลือกใช้นโยบายการบัญชีเพื่อให้งบการเงิน
ของบริษัทแสดงผลก าไรที่สูงเนื่องจากบริษัท
ไม่มีภาระทางภาษี แต่หากภายหลังการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี ซึ่งท าให้บริษัท
ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลแล้ว
ผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
เพื่อให้งบการเงินของบริษัทแสดงผลก าไรที่
ลดต่ าลงเนื่องจากต้องการให้มีภาระทางภาษี
ที่ต่ าลงหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
          1.  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีที่ผู้บริหารเลือกใช้ก่อนและหลังการ
หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี  
          2 .   เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่องบ
การเงินของบริษัทภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี  ของบริษัทที่ ได้ รับ
ส่งเสริมการลงทุนซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     
สมมติฐานของการศึกษา  
          1.  จ านวนบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี มีจ านวนมากว่าบริษัทฯ ที่
ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี 
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          2.  บริษัทฯ ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี
มี อัตราก าไรสุทธิก่อนเสียภาษี เงินได้นิติ
บุคคลต่ ากว่าช่วงก่อนการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี 
          3.  บริษัทฯ ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี
มีอัตราคุณภาพก าไรต่ ากว่าช่วงก่อนการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี 

  
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธีรยุทธ  ตันติวัฒนวิจิตร (2549) ได้
ศึกษาการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทจ ากัดในจังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ปัจจัยด้านขนาดของบริษัทมีผล
ต่อระดับการวางแผนภาษีอากร โดยบริษัท
ขนาดใหญ่มีระดับการวางแผนภาษีอากรใน
ระดับรุนแรง ส่วนบริษัทขนาดเล็กมีระดับ
การวางแผนภาษีอากรในระดับต่ า ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าขนาดของกิจการมีผลต่อระดับการ
วางแผนภาษีอากร 

แสนดี  เทียนจีน (2549)  ได้ศีกษา
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกิจการ 
ก่อนและหลังสิ้นสุดผลประโยชน์ทางภาษี
จากผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกินห้ารอบ
ระยะเวลาบัญชี พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีต่อสินทรัพย์รวมภายหลัง
สิ้นสุดผลประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุน
สะสมมีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่ารอบระยะเวลาบัญชี

ก่อนสิ้นสุดผลประโยชน์ทางภาษี จากผล
ขาดทุนสะสมอย่างมีนัยส าคัญ  

ชนิการ  อรุณวัฒนา (2547)  ได้
ศึกษาความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรูปแบบและมูลเหตุจูงใจ
ของการตกแต่งบัญชีในประเทศไทย พบว่า 
รูปแบบ และมูลเหตุจูงใจในการตกแต่งบัญชี
ของบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แตกต่ า ง กั น  โดยบ ริษั ทที่ อ ยู่ ใ นตล า ด
หลักทรัพย์ฯจะมีรูปแบบในการตกแต่งบัญชี
เกี่ยวกับการแร่งบันทึกรายได้ให้เร็วกว่าความ
จริงมากที่สุดเพื่อต้องการดึงดูดผู้ลงทุนที่เป็น
สถาบันรายใหญ่ในตลาดทุน ในขณะที่บริษัท
นอกตลาดหลักท รัพย์ฯจะตกแต่ งบัญชี
เกี่ยวกับการท าบัญชี 2 ชุด เพื่อประโยชน์ใน
การเสียภาษีมากที่สุด 

ศิริลักษณ์  ปลื้มจิตต์ (2549)  ได้
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บนโยบ า ย ก า รบัญชี แ ล ะ
ผลกระทบต่องบการเงินเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี ได้
พบว่า ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์
ทางภาษี บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ทั้ง 3 เร่ือง คือ วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ  วิธีการค านวณสินค้าคงเหลือ และวิธีการ
คิดค่าเสื่อมราคา ส าหรับความแตกต่างด้าน
ก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีภายหลังการหมดสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษี บริษัทมีก าไรสุทธิ
ก่อนเสียภาษีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก าไร
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สุทธิก่อนเสียภาษีเฉลี่ยสามรอบระยะเวลา
บั ญ ชี สุ ด ท้ า ย ก่ อ น ก า รห มดสิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์ทางภาษี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 

จารุพร  เรืองกาญจนวิทย์ (2549) 
ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพก าไรก่อนและหลังการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลของ
การวิจัยพบว่าอัตราส่วนที่ใช้วัดคุณภาพก าไร
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด า เนิน ง าน  อัตราส่ วน
ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด อัตราส่วนการ
ลงทุนต่อ อัตราส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิและ
อัตราส่วนผลตาอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวม ซึ่งมีค่ามัธยฐานของอัตราส่วน
ช่วงก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ทั้งสูง
และต่ ากว่าค่ามัธยฐานของอัตราส่วนช่วงหลัง
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ 

Paprocki and Schnee (2005) ได้
ศึ กษา เกี่ ย วกับการ เลื อกระหว่ างภาษีที่
ประหยัดได้กับต้นทุนทางการเงิน โดยสรุปว่า 
ในมุมมองทางด้านกระแสเงินสดของกิจการ 
บริษัทที่ต้องการหรือมีแผนการลงทุนใน
ระยะยาว จะให้ความสนใจในการลดภาษีที่
กิจการประหยัดได้  การที่บริษัทจะเลือก
ประหยัดภาษี หรือเพิ่มก าไร เป็นแนวทางที่
จะต้องถูกเลือกหรือบริษัทที่ต้องเผชิญกับ

ความกดดันทางด้านตลาดทุน เพราะการท า
ให้บริษัทมีก าไรสูงสุด ผลที่ตามมาด้วยคือ 
การเพิ่มภาระทางด้านภาษี ซึ่งท าให้กระแส
เงินสดลดลงจากภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และ
ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้เงินลงทุนระยะ
ยาว 

Scott Dyreng, et. al(2005) ได้
ศึกษาถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษีเงินได้ของกิจการในระยะยาว พบว่า 
กิจการสามารถหลีกเลี่ยงภาษีดังกล่าวเป็น
ผลส าเร็จ ซึ่งจากการศึกษาในช่วงระยะเวลา 
10 ปี มีจ านวน 437 กิจการคิดเป็นร้อยละ 22 
ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถท าให้อัตราส่วน
ภาษีที่ต้องจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 20 (อัตราส่วน
ภาษีที่ต้องจ่ายเกิดจากจ านวนภาษีที่จ่ายเป็น
เงินสดหารด้วยภาษีที่ต้องจ่ายจากผลก าไร
ตามงบการเงิน) 

 
วิธีการศึกษา 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
เป็นบริษัทที่ได้ รับส่งเสริมการลงทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษีแล้วทุก
โครงการ มีจ านวนทั้งสิ้น 11  บริษัท โดยจะ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างจากบริษัทที่ ได้ รับ
ส่งเสริมการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีแล้วทุกโครงการ จ านวน 
11 บริษัท โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่หมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแล้วทุกโครงการ
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พ.ศ.  2546  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
เนื่องจากเพื่อให้นโยบายการบัญชีสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ จากการที่มาตราฐานการ
บัญชีของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก 
และเพิ่มเติมหลายฉบับ อันมีผลต่อนโยบาย
การบัญชีของบริษัทและเพื่อให้ได้ข้อมูลใน
การเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีและ
ผลกระทบที่ มี ต่ อ งบกา ร เ งิ นของ รอบ
ระยะเวลาแรกภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา    
       เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ด าเนินการ
เก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล โดยจัดเก็บ
จากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษีแล้ว
ทุกโครงการ และรวบรวมมาจากฐานข้อมูล
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั กท รัพย์  (www.sec.or.rh)   และ
ฐานข้อมูล SET Smart ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้ศึกษาจากฐานข้อมูลการส่งเสริม
การลงทุนบริษัทต่ าง  ๆ  ของส านักงาน
ส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555 
จาก www.boi.go.th และจากฐานข้อมูลของ 
SEC (Securities and Exchange Commission 

Thailand) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 
2554 เพื่อศึกษาข้อมูลจากหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีของบริษัทฯ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
          1.  ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับส่งเสริม
การลงทุนและจ านวนสิทธิบัตรที่บริษัทได้รับ 
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555  
          2.  ข้อมูลรายงานทางการเงินของ
บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2554  เป็นระยะเวลา 9 
ปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          1.  วิ ธี ก า ร วิ จั ยสถิ ติ เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะ
ของตัวอย่างที่ศึกษาซึ่งจะแสดงด้วย ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          2.  วิธีการวิจัยสถิติแบบ Paired t-test  
เพื่อใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของสองตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน คือ ผล
ก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีก่อนและหลังการหมด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน 

การสรุปผลการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 1  จ านวนบริษัทฯ ที่มี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีภายหลังการ
หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษีมีจ านวน

http://www.boi.go.th/
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มากกว่าบริษัทฯ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 
บริษัท ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์
ทางภาษี เร่ือง วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ วิธีการค านวณสินค้าคงเหลือ และวิธีการ
คิดค่ า เสื่ อมราคา  ไม่มีบ ริษัทใดที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบาย ภายหลังการหมดสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษีเลย 

สมมติฐานท่ี 2   บริษัทฯ  ที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุนภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีมีอัตราก าไรสุทธิก่อนเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ ากว่าช่วงก่อนการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี 

จากผลงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้องกับ
แรงจูงใจทางด้านภาษี ที่กล่าวว่าเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัตราภาษี เช่น ถ้า
หากในอนาคตโครงสร้างของอัตราภาษีจะ
สูงขึ้น กิจการจะเร่งรับรู้รายได้ให้เร็วขึ้น และ
เลื่อนการรับรู้ค่ าใช้จ่ ายออกไป หรือลด
ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ก าไรที่สูงในปี
ปัจจุบัน เนื่องจากปีปัจจุบันมีอัตราภาษีที่ต่ า
กว่าอัตราภาษีในอนาคต (Guenther, 1994 
cited in Fields et al., 2001) และผลงานวิจัย
เร่ือง การศึกษาการวางแผนภาษีอากรของ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ปัจจัย
ด้ านขนาดของบริษัทมีผลต่อระดับการ
วางแผนภาษีอากร โดยบริษัทขนาดใหญ่มี

ระดับการวางแผนภาษีอากรในระดับรุงแรง 
ซึ่งผลของการวิจัยชี้ ให้ เห็นว่าขนาดของ
กิจการมีผลต่อระดับการวางแผนภาษีอากร 
(ธีรยุทธ ตันติวัฒนวิจิตร, 2549)   

จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า บริษัทฯ 
ที่หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี ผู้บริหาร
จะมีการวางแผนภาษี โดยมีแรงจู งใจที่
ต้องการจะลดภาษีของกิจการ ภายหลังการ
หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 
ก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชี
แรกภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทาง
ภาษี มีอัตราที่ต่ ากว่าก าไรสุทธิก่อนภาษีรอบ
ระยะเวลาสุดท้ายก่อนการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีคิดเป็นร้อยละ 79.41 และ
เมื่อน าสินทรัพย์รวมมาหารก าไรสุทธิก่อน
เสียภาษีเพื่อที่จะลดขนาดของกิจการปรากฏ
ว่าก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีต่อสินทรัพย์รวม
รอบระยะเวลาบัญชีแรกภายหลังการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษีมีอัตราที่ต่ ากว่า
ก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีต่อสินทรัพย์รวมรอบ
ระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี  

เพื่อเป็นการทดสอบโดยการตัด
ปัจจัยที่อาจจะท าให้มีผลต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบโดยใช้
ก า ไรสุทธิ ก่ อน เสี ยภาษี เ ฉลี่ ยส ามรอบ
ระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี ปรากฏว่า ก าไรสุทธิก่อน



8 
 

 
 

เสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชีแรกภายหลังการ
หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี มี อัตรา
ก าไรที่ต่ าลงกว่าก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีเฉลี่ย
สามรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี คิดเป็นอัตราร้อย
ละ 62.37 และเมื่อน าสินทรัพย์รวมมาหาร
ก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีเพื่อที่จะลดขนาดของ
กิจการ ปรากฏว่า ก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีต่อ
สินทรัพย์ รวมรอบระยะ เวลาบัญชีแรก
ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี
มีอัตราที่ต่ ากว่าก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ยสามรอบระยะเวลาบัญชี
สุดท้ายก่อนการหมดสิทธิและประโยชน์ทาง
ภาษีอย่างมาก  

เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของก าไรสุทธิ
ก่อนเสียภาษีต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษีและมีก าไรสุทธิ
ก่อนเสียภาษีต่อสินทรัพย์รวมรอบระยะเวลา
บัญชี แ ร กภ า ยหลั ง ก า รหมดสิ ทธิ แ ล ะ
ประโยชน์ทางภาษี ปรากฏว่า ก าไรสุทธิก่อน
เสียภาษีต่อสินทรัพย์รวมรอบระยะเวลาบัญชี
แรกภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทาง
ภาษี และก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีต่อสินทรัพย์
รวมรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าไรสุทธิก่อนเสีย
ภาษีต่อสินทรัพย์รวมรอบระยะเวลาบัญชีแรก
ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี 
และก าไรสุทธิก่อนเสียภาษีต่อสินทรัพย์รวม

เฉลี่ยสามรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการ
หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ 

 สมมติฐานท่ี 3   บริษัทฯ  ที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุนภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีมีอัตราคุณภาพก าไรต่ า
กว่าช่วงก่อนการหมดสิทธิและประโยชน์ทาง
ภาษี 

แนวคิดการวัดคุณภาพก าไรโดยใช้
อัตราส่วนทางการเงินค านวณขึ้นจากงบ
กระแสเงินสดมาจากการที่ผู้วิเคราะห์คิดว่า
การวิเคราะห์งบการเงินโดยเฉพาะเมื่อก าไรที่
ค านวณขึ้นตามเกณฑ์คงค้างกับกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานไม่สัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกัน การค านวณโดยการใช้กระแสเงินสด
จากการด าเนินงานในการวิเคราะห์งบการเงิน
น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยขจัดการบิดเบือน
อันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบก าไรของแต่ละ
กิจการที่ค านวณขึ้นโดยการใช้นโยบายการ
บัญชีที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพก าไรของบริษัทฯ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อนการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีและคุณภาพก าไรรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกภายหลังการหมดสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษี บริษัทฯมีคุณภาพ
ก าไรรอบระยะเวลาบัญชีแรกภายหลังการ
หมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี  ต่ ากว่า 
คุณภาพก าไรรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อน
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การหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษีซึ่งค่า
ทดสอบสมมติฐานแตกต่ างกันที่ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งเอาไว้ 

การอภิปรายผล   
 สมมติฐานท่ี 1  จ านวนบริษัทฯ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีภายหลังการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษีมีจ านวนมากกว่า
บริษัทฯ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์
ทางภาษี 

โดยภาพรวม บริษัทฯ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีทั้ง 3 เร่ือง คือ 
วิธีการตั้ งค่ า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ วิธีการ
ค านวณสินค้าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อม
ราคา ภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์
ทางภาษี 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ 
โดยภาพรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีแต่จากการที่หลักการบัญชีและ
มาตราฐานการบัญชีเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
เลือกวิธีทางการบัญชีได้หลายวิธี และในแต่
ละวิธี ผู้บริหารยังสามารถใช้ดุลยพินิจในการ
วัดค่าของรายการได้อีกด้วย ดังนั้นถึงแม้ว่า
บริษัทฯ โดยภาพรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี แต่ผู้บริหารที่ต้องการ
ตกแต่งงบการเงิน อาจจะเลือกตกแต่งงบ
การเงินผ่านช่องทางของการับรู้รายการ หรือ
การวัดมูลค่าของรายการ ซึ่งค่อนข้างเป็น

นามธรรมเพื่อตกแต่งก าไร มากกว่าที่จะใช้
วิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

และจากการที่บริษัทฯ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ มีการก าหนดนโยบาย
บัญชีเร่ืองวิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่ใกล้เคียงกัน 
อาจเป็นผลมาจากพระราชกฤษฏีกาออกตาม
ความในประมวรัษฎากรว่าด้วยการก ากนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการหัก
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 
(ฉบับที่  145) พ.ศ. 2527 จึงอาจเป็นตัว
ก าหนดให้นโยบายการบัญชีเร่ืองวิธีคิดค่า
เสื่อมราคานั้นคล้ายคลึงกัน ส่วนวิธีการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และวิธีการค านวณสินค้า
คงเหลือ ที่มีวิธีการเลือกใช้นโยบายที่แตกต่าง
กันอาจเป็นผลเนื่องจากความแตกต่างของ
ลั กษณะทา งธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะประ เ ภท
อุตสาหกรรม 
 สมมติฐานท่ี 2   บริษัทฯ  ที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุนภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีมีอัตราก าไรสุทธิก่อนเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ ากว่าช่วงก่อนการหมด
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี 

ผลการศึกษา เป็นไปตามที่ผู้ศึกษา
คาดหวัง นั่นคือ กิจการที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุนจะมีก าไรสุทธิก่ อน เสียภาษี รอบ
ระยะเวลาบัญชีแรก ภายหลังการหมดสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษีต่ าลงกว่าก าไรสุทธิ
ก่อนเสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายก่อน
การหมดสิทธิ และประโยชน์ท า งภาษี
เนื่องจากแรงจูงใจของผู้บริหารที่ต้องการจะ
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ลดภาระทางด้านภาษี  ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Poprocki and Schnee(2005) 
ที่พบว่าบริษัทที่ต้องการหรือมีแผนการลงทุน
ในระยะยาว จะให้ความสนใจในการลดภาระ
ทางด้านภาษี โดยจะใช้กลยุทธ์ทางด้านภาษี 
เพื่อท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากภาษีที่
กิจการประหยัดได้ ส าหรับริษัทที่ต้องเผชิญ
กับความกดดันทางด้านตลาดทุนผู้บริหาร
ย่อมต้องเลือกระหว่างการท าให้บริษัทมีก าไร
สูงสุด ซึ่งผลที่ตามมาด้วยคือ การเพิ่มภาระ
ทางด้านภาษี และท าให้กระแสเงินสดลดลง
จากภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการใช้เงินลงทุนระยะยาว กับการ
เลือกแนวทางที่จะลดภาระทางด้านภาษี ท า
ให้ลดรายได้ และเพิ่มค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น     
 สมมติฐานท่ี 3   บริษัทฯ  ที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุนภายหลังการหมดสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีมีอัตราคุณภาพก าไรต่ า
กว่าช่วงก่อนการหมดสิทธิและประโยชน์ทาง
ภาษี 

ผลการศึกษา เป็นไปตามที่ผู้ศึกษา
คาดหวัง นั่นคือ กิจการที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุนจะมีคุณภาพก าไรรอบระยะเวลาบัญชี
แรกภายหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทาง
ภาษีต่ ากว่าคุณภาพก าไรรอบระยะเวลาบัญชี
สุดท้ายก่อนการหมดสิทธิและประโยชน์ทาง
ภาษีเนื่องจากแรงจูงใจของผู้บริหารที่ต้องการ
จะลดภาระทางด้านภาษี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Poprocki and Schnee(2005) 
ที่พบว่าบริษัทที่ต้องการหรือมีแผนการลงทุน

ในระยะยาว จะให้ความสนใจในการลดภาระ
ทางด้านภาษี โดยจะใช้กลยุทธ์ทางด้านภาษี 
เพื่อท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากภาษีที่
กิจการประหยัดได้ ส าหรับริษัทที่ต้องเผชิญ
กับความกดดันทางด้านตลาดทุนผู้บริหาร
ย่อมต้องเลือกระหว่างการท าให้บริษัทมีก าไร
สูงสุด ซึ่งผลที่ตามมาด้วยคือ การเพิ่มภาระ
ทางด้านภาษี และท าให้กระแสเงินสดลดลง
จากภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการใช้เงินลงทุนระยะยาว กับการ
เลือกแนวทางที่จะลดภาระทางด้านภาษี ท า
ให้ลดรายได้ และเพิ่มค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อมูลเสนอแนะ 
          1.  ศึกษานโยบายการบัญชีของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุนและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร และมีผลกระทบต่อ
งบการเงินต่างกันหรือไม่ 

          2.  ศึกษานโยบายการบัญชีอ่ืนที่ผู้ศึกษา
ไม่ได้ท าการศึกษาและเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อท าให้ผลของการศึกษา
ถูกต้องแม้นย ามากขึ้น 

          3.  ศึกษาบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุนที่ เป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อให้สามารถอธิบายถึงความแตกต่างใน
การบริหารก าไรของผู้บริหารระหว่างบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่
อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ 
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          4.  ศึกษาคุณภาพก าไรของบริษัทที่
ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ เป็นบริษัทนอก
ตลาดหลักทรัพย์ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
  
บรรณานุกรม 
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