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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 107 บริษัท
กลุมตัวอยางจำนวน 321 ขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary data) ในชวงป พ.ศ. 2560
- 2562 รวม 3 ป จากขอมูลงบการงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) โดยใชสถิติในการวิเคราะห
และทดสอบสมมติฐาน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยกำหนด
ระดับนัยสำคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาพบวาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได (DTACIT) มีความสัมพันธในเชิงลบกับ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมี
ความสัมพันธในเชิงลบกับผลการดำเนินงาน ของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยไดแกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีตอกำไรกอนหักภาษี (DTABET) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได (DTACIT) และหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได (DTLEBT) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ : ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี, ผลการดำเนินงาน, กลุมอุตสาหกรรมบริการ

Abstract

This study was to study the relationship between deferred income tax and the performance
of listed companies on the Stock Exchange of Thailand: a case study of 107 service industry groups,
a sample group of 321 data. Data were collected as secondary data. Secondary data in the year 2017
- 2019, a total of 3 years from the financial statements Annual registration statement (Form 56-1) by
using statistics to analyze and test hypothesis, mean, standard deviation. And analysis of correlation
coefficients at a significance level of 0.05.
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The result show that the deferred tax asset to income tax (DTACIT) was significantly
negatively related to the return on equity (ROE) at the 0.05 and deferred income tax were negatively
related to results of operations. The rate of return on assets was deferred tax assets on profit before
taxes (DTABET), deferred tax assets on income tax (DTACIT) and deferred tax liabilities on income tax
(DTLEBT) at a significance level of 0.05.
Keywords: Deferred tax, Firm Performance, Service Industry Group.
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ไดถือปฏิบัติทางการบัญชีโดยเริ่มนำมาใชตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชี วันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนมา โดยเปนแนวปฏิบัติทางบัญชีของภาษีเงินไดในการที่จะรับรูผลกระทบทางการ
ภาษีทั้งในงวดปจจุบันและอนาคต ซึ่งเกิดจากความแตกตางของหลักการทางบัญชีและทางภาษี ทำใหกำไรที่คำนวณได
ตามหลักบัญชีแตกตางจากกำไรสุทธิทางภาษี ผลที่จะตามมา คือทำใหกิจการตองบันทึกคาใชจายภาษีเงินไดที่กิจการ
พึงชำระปรับปรุงดวยผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น โดยมีการรับรูเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(นัฐวุฒิ สุวรรณยั่งยืน, 2556). ในป 2561 ไดปรับปรุงจากฉบับป 2560 และจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป อีกทั้งในป
2562 ไดปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ไดอธิบายใชเห็นชัดเจนในการรับรูผลกระทบทางภาษี
เงินไดของเงินปนผลใหรับรูรายการโดยสอดคลองกับการเกิดขึ้นของเงินปนผล ไมวาภาษีจะเกิดขึ้นอยางไรอีกดวย เพื่อ
เปนแนวปฏิบัติทางบัญชีอันมีผลตอการจัดทำงบการเงิน
เนื่องจากตองมีการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสงผลใหคาใชจายดานภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง
ซึ่งทำใหกำไรสุทธิของบของบริษัทเพิ่มขึ้นจากคาใชจายทางภาษีลดลง ซึ่งการรับรูรายการสินทรัพยและหนี้สินรอการตัด
บัญชี จะสงผลตอความสามารถในการทำกำไร (อธิวัฒน ฉิมจินดา, 2561) และผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งวัดไดจาก
กำไรหรือความสามารถในการทำกำไร หรืออัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะไดรับ ซึ่งงบการเงินของบริษัท นอกจากผูใช
งบการเงินไดทราบถึง ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนหรือกระแสเงินสดของ
กิจการ ซึ่งไมจำกัดเฉพาะกลุมผูใชงบการเงินจากการลงทุน แตรวมถึงผูบริหารผูปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีตองแสดง
รายละเอียดขอมูลงบการเงินใหถูกตองเชื่อถือได
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) ถือเปนทางเลือกหนึ่งในการ
ตัดสินใจลงทุน ถือเปนการออมที่ไดรับผลตอบแทนสูงและเปนทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน ผูลงทุนคือประชาชนทั่วไป
สามารถเปนสวนหนึ่งของธุรกิจนั้น ซึ่งในกลุมธุรกิจบริการถือเปนกลุมที่มีหลายธุรกิจไมวาจะเปน การแพทย โลจิ
สติกส พาณิชย ทองเที่ยวและสันทนาการ สื่อและสิ่งพิมพ และบริการเฉพาะกิจ ดังนั้นการลงทุนควรศึกษาขอมูลให
หลากหลายโดยเฉพาะในชวงสถานการณโควิด
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาถึงการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงานของกลุม
อุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวางแผนทางการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมบริการ
สมมติฐานทางการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีความสัมพันธกับผลการดำเนินโดยวัดจากอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพย (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของกลุมอุตสาหกรรมบริการ
สมมติฐานที่ 2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีความสัมพันธผลการดำเนิน โดยวัดจากอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของกลุมอุตสาหกรรมบริการ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวชอง
อธิวัฒน ฉิมจินดา (2561) การศึกษาผลกระทบของภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตอความสามารถในการทำกำไรและ
มูลคาตลาดรวมของหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 100) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ศึกษาจากงบการเงิน รายงานประจ าป 2558 - 2560 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาทั้งหมด 294 บริษัท โดย
ใชการวิเคราะหข  อมูล ด วยสถิต ิเชิง พรรณนา และสถิติเชิง อา งอิง ผลการวิจ ัยพบวา ภาษีเงิ น ได รอตัด บัญชี ไ ม มี
ความสัมพันธตอผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ในสวนของราคาของหลักทรัพยพบวารายการภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมี
อิทธิพลกับราคาของหลักทรัพยอยางมีนัยสำคัญ
ไพทูรย กอบกาญจนพฤติ และภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ (2558) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีกับมูลคาตลาดรวมของหลักทรัพยและอัตราสวนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม MAI การเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานประจำป ของป 2556 จากกลุม
ตัวอยาง 79 บริษัท ในการวิเคราะหประกอบดวยสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อัตรากำไรขั้นตน อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงาน อัตราสวนกำไรสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย และ
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และมูลคาตลาดรวมของหลักทรัพย โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ และการ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบวา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีความสัมพันธกับอัตราสวนกำไรขั้นตั้นอยางมีนัยสำคัญ
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไมมีความสัมพันธกับมูลคาตลาดรวมของหลักทรัพย
Nwaorgu, I. Augustine et. (2019) ไดศึกษาผลกระทบของการบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการ
ดำเนินงานทางการเงินของบริษัทเกษตรในประเทศ ไนจีเรีย โดยใชขอมูล 4 บริษัท ระยะเวลา 7 ป ตั้งแตป 2554 2560 และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย จากการศึกษาพบวาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีความสัมพันธในเชิง
บวกอยางมีนัยสำคัญกับกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน
Chludek (2011) ไดวิเคราะหความเกี่ยวของมูลคาแรกของการเปดเผยภาษีรอการตัดบัญชีภายใต IFRS/
IAS การวิเคราะหที่ครอบคลุมโดยคำนึงถึงองคประกอบภาษีรอการตัดบัญชีที่แตกตางกัน แสดงใหเห็นวาโดยทั่วไปนัก
ลงทุนไมพิจารณาภาษีรอการตัดบัญชีเพื่อนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการประเมินมูลคาของบริษัท ยกเวนเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิขนาดใหญ เพื่อตรวจสอบวามูลคาทั่วไปที่ไมเกี่ยวของของขอมูลภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีอาจเกิดจากการไมมีผลกระทบดานกระแสเงินสดหรือไม การวิเคราะหความเกี่ยวของของมูลคาจะเสริม
ดวยการวิเคราะหการกลับรายการยอดดุลภาษีรอการตัดบัญชี การวิเคราะหเพิ่มเติมนี้แสดงใหเห็นวาประมาณ 70
เปอรเซ็นตของยอดดุลภาษีรอการตัดบัญชียังคงมีอยูเมื่อเวลาผานไปโดยมีบัญชีที่เพิ่มขึ้น และลดลงในชวง 4 ปและ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นกลับรายการไดมากกวาหนี้สินภาษีรอการตัดบัญชี นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวา
การกลับรายการยอดคงเหลือสวนใหญมีผลกระทบตอกระแสเงินสดที่คอนขางเล็กนอย
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ปรายฟา แซลิ้ง, กิตติมา อัครนพงศ. (2558) ศึกษาความสัมพันธหนี้สงสัยจะสูญกับภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีและผลกระทบของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางหมวดธุรกิจธนาคาร 11 บริษัท หมวดเงินทุนและหลักทรัพย 31 บริษัท ผล
การศึกษาพบวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญ การบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีสงผลกระทบตออัตราสวนทางการเงินขงบริษัท ไดแก อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนจาก
สิน ทรัพยไ มหมุน เวียน อัตราสวนระหวา งสิน ทรัพยไ มหมุน เวียนตอสว นของผูถือหุน อัตราสว นระหวา งทุน ตอ
สินทรัพยรวมอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
Purina (2016) บทความนี้ไดศึกษา บริษัท เช็กและรัสเซียที่ใหญที่สุดที่จัดทำและนำเสนองบการเงินตาม
IFRS ไดรับเลือกโดยอางอิงดัชนีหุนของเช็กและรัสเซียที่เปนที่รูจัก เปนงานวิจัยประเภทเชิงปริมาณและวิเคราะหภาษี
รอการตัดบัญชีของบริษัท ความแตกตางระหวางบริษัทเช็กและรัสเซีย ที่เกี่ยวกับกลยุทธของผูเสียภาษีและตัวชี้วัดภาษี
รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษี อยางไรก็ตามลักษณะเฉพาะในขอบเขตของการบัญชีการเงินสวนใหญ
สามารถเปรียบเทียบไดซึ่งพิสูจนประสิทธิภาพของ IFRS ในการกำหนดมาตรฐานขอมูลทางการบัญชี
Noor and Aziz (2007) การศึกษานี้ศึกษาวาบริษัท ตางๆ ใชคาใชจายภาษีรอการตัดบัญชีเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายรายไดหรือไม: (1) เพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของรายไดและ (2) เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย และจากการศึกษา
ของPhilip et al. (2003) ซึ่งพบหลักฐานวาบริษัท ตางๆ ใชคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพื่อจัดการรายได
การศึ ก ษาตรวจสอบงบการเงิ น ที ่ จ ั ด ทำขึ ้ น สำหรั บ ป 2544-2546 ของ บริ ษ ั ท จากผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื ่ อ ผู  บ ริ โ ภคและ
อุตสาหกรรมที่ระบุไวในคณะกรรมการแรกและที่สองของ Bursa Malaysia. กลุมตัวอยางประกอบดวย 493 ป ใน
รายงานคาใชจายภาษีรอการตัดบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 3 ป โดยการทดสอบคาผิดปกติที่ 1% และ 99% การใช
วิธีการจัดการกำไรของ Burgstahler และ Dichev (1997) วิธการคงคางรวมของ Healy (1985) และวิธีรายการคงคาง
ที่ผิดปกติของโมเดล Modified Jones (Dechow et al., 1995) พบหลักฐานวา บริษัทตางๆ ใชคาใชจายภาษีรอการ
ตัดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี การศึกษานี้ยังแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่เพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีที่รายงานโดย บริษัท ตั้งแตป 2533-2547 บัญชีดุลเครดิตของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของบริษัทที่
รายงานรายไดตามบัญชีสูงกวารายไดที่ตองเสียภาษีซึ่งบงชี้ถึงกลยุทธการวางแผนภาษีของบริษัท โดยทำใหเกิดหนี้สิน
ทางภาษีในอนาคต
Nwaorgu, I. A., et.al. (2019). ไดศึกษาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทกลุม
เกษตรในประเทศไนจีเรีย จากศึกษาจำนวน 20 บริษัทเปนระยะเวลา 3 ป ระหวาง 2016 -2018 โดยการพิจาณา
อัตราสวนของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับอัตราผลตอบแนตอสินทรัพย (ROA) พบวาอัตราสวนของภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสำคัญ
กรอบแนวคิดทางการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมไดกรอบแนวคิดของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการทบทวนวรรณกรรม
ของ Skinner (2008) และPurina (2016) และผลการดำเนินงาน ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ Independent

ตัวแปรตาม Dependent

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred tax)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอ สินทรัพยรวม (DTAA)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอสวนของเจาของ (DTLE)
สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ต  อ ภาษี เ งิ น ได (DTACIT)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอกำไรกอนหักภาษี (DTAEBT)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอกำไรกอนหักภาษี (DTLEBT)
หนีเ้ งินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได (DTACIT)

ผลการดำเนินงาน
(Firm Performance)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
(ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวกลุมตัวอยาง ไดแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ จำนวน 617 บริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563) สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ป พ.ศ.2560 - 2562 ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงของกลุมอุตสหกรรมบริการ (รายชื่อ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศ, 2563) ที่มีกลุมตัวอยางที่มีขอมูลในการศึกษาครบถวน ดัง
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
เงื่อนไขกลุมตัวอยาง
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการทั้งหมด
หัก บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการที่มีขอมูลทางการเงินไมครบถวน
จำนวนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการ
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น

จำนวนบริษทั
116
(9)
107
321 ตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวบขอมูล
การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ คือ ขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานประจำป (56-1) และงบการเงินรวม ป พ.ศ.
2560 - 2562 โดยแหลงขอมูลจาก เว็ปไซดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลัก ทรัพย และตลาดหลั กทรั พ ย
(สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2563) ซึง่ เปนฐานขอมูลอนไลน และจากคนควาขอมูล
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จากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ฐานขอมูลและเว็บไซตที่เผยแพรทั่วไปและ
สามารถเขาถึงขอมูลได
วิธีการรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ เนื้อหาในการศึกษาไดมาจากการทบทวนวรณกรรมตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังกลาว
ประกอบดวย ตัวแปรอิสระไดแกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี และตัวแปรตามไดแกผลการดำเนินงาน วัดคาไดดามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 การวัดคาตัวแปร
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
1. อัตราสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอ
สินทรัพยรวม
2. อัตราหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอสวนของ
เจาของ
3. อัตราสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอกำไร
กอนหักภาษี
4. อัตราหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอกำไรกอน
หักภาษี
5. อัตราสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได
6. อัตราหนีเ้ งินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได

ตัวยอ

การวัดคาตัวแปร

DTAA

สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี /
สินทรัพยรวม
DTLE
หนีส้ ินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี/ สวนของ
เจาของ
DTAEBT สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี /
กำไรกอนหักภาษี
DTLEBT หนี้ ส ิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี /
กำไรกอนหักภาษี
DTACIT สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี /
ภาษีเงินได
DTLCIT หนีเ้ งินไดรอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได

ตัวแปรตาม (Dependent) ผลการดำเนินงาน
1. อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ

ROE

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ* 100 รวมสวนของผู
ถือหุนของบริษัทใหญเฉลีย่

2. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

ROA

กำไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษี
เงินได*100 รวมสินทรัพยเฉลี่ย

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะหคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ โดยการหาคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson
Correlation Coefficient)
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สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชในการสรุปลั กษณะ
เบื้องตนของขอมูลตัวแปร ไดแก คาต่ำสุดของขอมูล (Minimum), คาสูงสุดของขอมูล (Maximum), คาเฉลี่ย (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล (Standard Deviation) ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย สินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีตอ สินทรัพยรวม (DTAA), หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอสวนของเจาของ (DTLE), สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอกำไรกอนหักภาษี (DTAEBT), หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอกำไรกอนหักภาษี
(DTLEBT) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชีตอภาษีเงินได (DTACIT), หนี้เงินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงิ น ได
(DTACIT) และ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ตามตารางที่ 3
ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงคาต่ำสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Variable
N Minimum Maximum
Mean Std. Deviation
DTAA
321
.000
1.924
.0234
.139
DTLE
321
-1.699
11.648
.067
.668
DTAEBT
321
-5.131
10.440
.146
.913
DTLEBT
321
-3.520
17.792
.384
1.791
DTACIT
321
-3.819
59.873
1.403
4.436
DTLCIT
321
.000
46.381
1.856
4.931
ROE
321
-39.120
75.060
6.946
10.075
ROA
321
-75.290
81.270
8.014
14.495
ผลการทดสอบความสัมพันธ (Correlation Coefficient)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวางภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงานของอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถ ือ หุน (ROE) พบวา สิน ทรัพยภาษีเงิน ไดรอการตั ดบัญชีต อภาษี เงิน ได (DTACIT) มี
ความสัมพันธในเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -0.120 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธระหวางภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงาน ของอัตรา
ผลตอบแทนตอสิน ทรั พย (ROA) พบวา สิน ทรัพ ย ภาษีเงิ น ไดร อการตัด บัญชีต อ กำไรก อนหั กภาษี (DTLEBT) มี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทาากับ 0.129 อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได (DTACIT) และหนิ้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได (DTLCIT) มีความสัมพันธในเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -.206 และ -.178 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธ (Correlation Analysis)
Variable DTAA DTLE DTAEBT DTLEBT DTACIT DTLCIT
DTAA
1
DTLE
-0.010
1
DTAEBT
0.037 0.009
1
**
DTLEBT
-0.032 .221
0.039
1
DTACIT
0.057 0.029
-0.042
-0.044
1
**
**
**
DTLCIT
0.008 .190
-0.017
.592
.179
1
*
ROE
-0.011 0.027
0.069
-0.050
-.120
-0.101
*
**
ROA
-0.007 0.016
.129
-0.047
-.206
-.178**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ROE

ROA

1

**

.738

1

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาความสัมพันธของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได
(DTACIT) มีความสัมพันธในเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ทั้งนี้เกิดไดจากสินทรัพยภาษีเงินได
ตอคาใชจายภาษีเงินไดนอยแสดงวาจะอัตราผลตอนแทนตอสวนของผูถือหุนสูง โดยเนื่องจากรายการภาษีเงินไดเปน
สวนที่มีผลในทำใหบัญชีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในการที่จะนำไปคิดเปนอัตราผลตอบแทน สอดคลองกับแนวคิดทางบัญชีคือ
หากคาใชจายนอยจะทำใหใหมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นซึ่งทำใหผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มขึ้นดวย
สำหรับความสัมพันธของความสัมพันธระหวางภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงาน ของอัตรา
ผลตอบแทนตอสิน ทรัพย (ROA) พบวาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอกำไรกอนหักภาษี (DTAEBT) มี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) แสดงใหเห็นวารายการสินทรัพยรอตัดบัญชีตอสวน
กำไรกอนหักภาษีมากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยก็สูงดวยซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ
Nwaorgu, I. Augustine et. (2019) ไดศึกษาผลกระทบของการบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทเกษตรในประเทศ ไนจีเรีย จากการศึกษาพบวาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีความสัมพันธในเชิง
บวกอยางมีนัยสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน
สวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอภาษีเงินได (DTACIT) และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตอ
ภาษีเงินได (DTLCIT) มีความสัมพันธในเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) แสดงวามีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขาม สอดคลองกับ ปรายฟา แซลิ้ง, กิตติมา อัครนพงศ. (2558) ศึกษาความสัมพันธหนี้สงสัยจะสูญกับ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและผลกระทบของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญ การบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสงผลกระทบตออัตราสวนทางการเงิน
ขงบริษัท ไดแก อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยไมหมุนเวียน อัตราสวนระหวาง
สินทรัพยไมหมุนเวียนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนระหวางทุนตอ สินทรัพยรวมอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
และ Nwaorgu, I. A., et.al. (2019). ไดศึกษาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทกลุมเกษตรใน
ประเทศไนจีเรีย พบวาอัตราสวนของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อยางมี
นัยสำคัญ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
1. บริษัทควรจัดทำการวางแผนภาษีใหเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธทางการเงินของบริษัท โดยใช
การบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากขื้น เนื่องจากความซับซอนของมาตฐานการบัญชีในปจจุบัน
เพื่อกำหนดกลยุทธใหผลการดำเนินเพิ่มขึ้น และเพื่อใชเปนประโยชนสำหรับผูใชงบการเงินทั้งภายในและภายนอก
ผูบริหาร หรือนักลงทุนสามารถนำขอมูลดังกลาวมาใชในการวิเคราะห เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
และสรางผลตอบแทนตอนักลงทุนได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยจัยครั้งนีม้ ุงเนนศึกษาปจจัยในการลงทุน ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรขยายประเด็นถึงรายการ
ยอยของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพื่อศึกษาถึงผลการดำเนินงาน
2. ควรทำการศึกษาในทุกกลุมอุตสาหกรรมชองบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อชวยในการควบคุมการดำเนินการในปจจุบันและในการวางแผนในอนาคต
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