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1. Introduction 

 ประวัติศาสตร์นานมาแล้วทั่วโลกว่ามีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใดรูปบบหนึ่ง โดยภาษีที่จัดเก็บจะข้ึนอยู่

ลักษณะและหน่วยทางเศรษฐกิจในการนำมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการรับภาระภาษี 

  โดยหน่วยเศรษฐกิจ ซ่ึงหากระบุให้เจาะจงก็คือองค์กรที่มักจะหาวิธีการมาเพื่อลด เลื่อน หรือหลีกเลี่ยงการ

จายภาษี โดยในความพยายามของหน่วยเศรษฐกิจที่จะลด เลื่อน หรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีนั้นสามารถทำได้โดยถูก

ต้องตามกฎหมาย ซ่ึงการกระทำด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเรียกว่าการวางแผนภาษี แต่การกระทบที่ผิด

กฎหมายนั้นจะเรียกว่าการหลีกเลี่ยงภาษี ซ่ึงผลเสียหายของการหลีกเลี่ยงภาษีที่มีทำให้ตัวเลือกนี้ไม่เป็นที่น่าสนใจ

สำหรับบริษัทจดทะเบียน 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนภาษีหากย้อนกลับไปในปี 1947 กับกรณีพิพากษาคดี Commissioner v 

Newman ที่ผลของคดีไม่มีอะไรที่ผิดกฏหมาย การจัดเก็บภาษีถูกต้องเป็นธรรมด้วยวิธีการที่ทำให้จ่ายภาษีต่ำที่สุดเท่า

ที่จะเป็นไปได้ ซ่ึง  Hoffman’s (1961) ได้สนับสนุนให้เหตุการณ์นี้เป็นทฤษฏีของการวางแผนภาษี โดย Hoffman 

กล่าวว่ามันมีควมจำเป็นสำหรับกิจการที่จะต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแพร่หลายและนำไปปฏิบัติ

ด้วยวิธีที่การที่จะทำให้เกิดความแน่ใจว่าจะช่วยให้กิจการของพวกเขาเสียภาษีได้ต่ำที่สุด ซ่ึง Hoffman กล่าวว่ามัน

ทำให้กิจการไม่รู้สึกว่ามีการจ่ายภาษีที่สูงมากข้ึนกับที่กฎหมายกำหนด 

 Scholes and Wolfson’s (1992) กล่าวว่า กรอบการวางแผนภาษีนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กิจการจะต้อง

ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนภาษี โดยกิจการที่วางแผนภาษีได้สำเร็จจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมของการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง 

 หน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศ เช่น CATA ได้แสดงให้เห็นรูปแบบขององค์ในกานา โดยเฉพาะกิจการ

ขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนของกิจกรรมการวางแผนภาษี งานวิจัยของกลุ่มประชาคม เช่น Christian Aid (2008), 

Action Aid (2011), and Dan Watch (2011) ให้ผลยืนยันหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของประเทศว่ามีรายได้ส่วนหนึ่ง

ของรัฐที่หายไปจากกิจกรรมวางแผนภาษีของบริษัท 

 แนวคิดเดิมนั้นคือกิจการจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนภาษีได้ดีกว่าผู้ที่ไม่วางแผนภาษี จากการ

ศึกษาเชิงประจักษ์ การวางแผนภาษีมีความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกับผลการดำเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการศึกษา

เช่น ของ Desai and Hines (2002); Chen, Chen, Chen and Shelvin (2010) เขาพบว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวก

ระหว่างการออมจากการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานของกิจการ ซ่ึงนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าภาษีเป็นต้นทุน

อย่างหนึ่งของกิจการ การกระทำใดๆที่ลดค่าใช้จ่ายทางภาษีจึงส่งผลให้กิจการมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงข้อ

สรุปนี้ต้องการกระบวนทบทวนว่าต้นทุนของการวางแผนภาษีนั้นมีความเส่ียงที่จะไม่มีการประหยัดจากภาษีหรือไม่ 



 มีการศึกษาบ้่างเล็กน้อยในอังกฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานของ

กิจการ ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าการวางแผนภาษีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงานทางการบัญชี Desai and 

Dharmaphala (2007) รายงานว่าการวางแผนภาษีมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานทางการตลาด Abdul-Wahab 

(2010) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานของกิจการ Kportorgbi (2013) 

แสดงให้เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็งมีบทบาทเป็นตัวแปรกลางในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานที่มากข้ึน 

 การศึกษาเกี่ยวกับการออมจากการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานทางการตลาดของกิจการ ซ่ึงเป็นส่ิง

สำคัญสำหรับผู้ถืหุ้นในตลาดใหม่เช่นในตลาดหลักทรัพย์กานา ซ่ึงพบว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละ

การศึกษา ตัวอย่างบางคนพบว่ามีความสันธ์ที่เป็นพวกของการวางแผนภาษีกับกลุ่มของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น และ

อาจมีบางการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นลบของประโยชน์จากการวางแผนภาษีกับส่วนของผู้ถือหุ้น  ความ

สัมพันธ์ที่เป็นลบนี้อาจจะชี้ให้เห็นว่ามีตัวกลางที่เป็นปัญหา ที่การจัดการวางแผนภาษีจะให้ประโยชน์ส่วนตน

มากกว่าประโยชน์ของนักลงทุน ซ่ึงความสัมพันธ์นี้ปลุกให้เกิดกระแสการศึกษาปัจจัยที่เป็นไปได้ว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความสัมพันธ์ที่เป็นลบ ในอันดับที่สองการศึกษาจำเป็นที่จะต้องอธิบายเกี่ยวกับตัวแทนการวางแผนภาษีและนัก

ลงทุนที่ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม 

1.1 Objective of the Study 

 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้คือการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการประหยัดจากการวางแผนภาษี

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศกานากับผลการดำเนินงานทางการตลาดของกิจการ การศึกษนี้ยัง

พายามที่จะตรวจสอบปัจจัยที่มีอธิพลอื่นซ่ึงเป็รปัจจัยเฉพาะกิจการที่มีต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว 

1.2 Tax Planning Intensity of Firms in Ghana 

 การแสดงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางภาษีของกิจการในประเทศกานาจากภาพที่เห็นแสดงให้เห็นว่า

บริษัทขนาดใหญ่มีการวางแผนทางภาษี ตัวอย่างเช่น CATA (2009) รายงานการศึกษา พบว่าหน่วยจัดการรายได้ของ

ประเทศกานามีรายได้ที่สูญไปถึง 74 พันล้านเหรียญในระหว่างปี 2005 -2007 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุป โดยราย

ได้ที่สุญไปเป็นผลมาจากการหลีกเลี่ยงภาษีของหลายๆบริษัทข้ามชาติ 

 Murphy (2004)  ยังรายงานอีกด้วยว่าบริษัทมีขอบเขตในการจัดการเพื่อให้ภาษีของพวกเขาลดลงที่ซับซ้อน 

รายงานชี้ให้เห็นว่าการหลีกเลี่ยงภาษีหรือกลไกที่ใช้ในการเลี่ยงภาษีของกิจการส่วนใหญ่เกิดจากกฏหมายทางการ

ภาษีที่ยอมให้ได้ รายได้จากการวางแผนภาษีปกติแล้วก็จะหมุนไปรอบๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นในกองทุนหรือใน

กลุ่มกิจกรรม และยังมีเรื่องของเวลาและนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นตัวแปรในการวางแผนภาษี 

 รายงานส่วนใหญ่ไม่มีการประมาณการที่แม่นยำเกี่ยวกับประโยชน์ที่กิจการจะได้รับจากการวางแผนภาษี 

ขาดการวัดที่แม่ยำเกี่ยวกับระดับของการวางแผนภาษี และส่วนใหญ่ข้อมูลที่รายงานก็ไม่เพียงพอใจการที่จะบอก

ประเด็นเกี่ยวกับภาษีของกิจการ นอกจากการที่จะบอกว่าให้หน่วยงานกำกับดูแลบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

กิจการมีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับพฤติกรรมทางภาษี นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เห็นเส้น

บางๆที่กันอยู่ระหว่างการวางแผนภาษีกับการหลีกเลี่ยงภาษี แต่ไม่ว่าอย่างไรบริษัทจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องให้



ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการทางภาษีเพื่อให้กิจการมีความประหยัดทางภาษี ซ่ึงส่ิงนี้เป็นไปได้ว่าคณะ

กรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามามีบทบาทกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล 

2. Review of Related Literature 

 ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนทฤษฏีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง  ทฤษฏีที่ทำการทบทวนจะเป็น

ทฤษฏีการวางแผนภาษีของ  Hoffman’s (1961) และงานวรรณกรรมหลัก 3 วรรณกรรม คือของ Desai and Hines 

(2002), Desai and Dharmaphala (2009) and Abdul-Wahab (2010) 

2.1 Hoffman’s Tax Planning Theory 

 ตามทฤษฏีของ  Hoffman (1961) การวางแผนภาษีคือการความพยายามในการที่จะเคลื่อนย้ายเงินสดซ่ึง

ปกติจะไหลไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีให้ไหลไปสู่กิจการหรือหน่วยงาน  

 กิจกรรมวางแผนภาษีเป็นส่ิงที่สามารถออกแบบได้ภายในขอบเขตของการลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้เหลือ

น้อยที่สุดโดยไม่ต้องสูญเสียกำไรทางบัญชี 

 ทฤษฏีนี้มีความเป็นจริงที่ว่าความสามารถในการเสียภาษีของกิจการอยู่บนพื้นฐานของรายได้ทางภาษี

มากกว่ากำไรทางบัญชี ซ่ึงแนวนี้คือมีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยลดรายได้ทางภาษีแต่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อกำไรทาง

บัญชี ดังน้ันทฤษฏีนี้จึงให้ข้อสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงพวกระหว่างกิจกรรมวางแผนภาษีของกิจการกับผลการ

ดำเนินงานของกิจการ 

 Hoffman (1961) ยังรายงานอีกด้วยว่าค่าใช้จ่ายทางภาษียังมีบทบาทต่อกิจกรรมการวางแผนภาษี กล่าวคือมี

ความสัมพันธ์เป็นบวกระหว่างการวางแผนทางภาษีกับผลการดำเนินงานภายใต้สมมติฐานที่ว่าประโยชน์ทางภาษี

นั้นมาจากการวางแผนทางภาษีให้ได้เกินกว่าค่าใช้จ่ายทางภาษี 

 ขอบเขตการวางแผนภาษีของทฤษฏี Hoffman ไม่ได้มองว่าการวางแผนภาษีและผลการดำเนินงานทางการ

ตลาดของกิจการเป็นส่ิงที่ผันแปรหรือส่ิงที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย 

 ในลาดทุนที่พัฒนาแล้วและมีการแยกกันระหว่างความเป็นเจ้าของกับการควบคุมการดำเนินงานของกิจการ

ออกจากกันอย่างชัดเจน จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทางภาษีที่ครอบคลุม 

 ซ่ึงจากที่กล่าวมานี้ต้องการการศึกษาเชิงประจักษ์มากกว่าจะเป็นมุมมองเชิงทฤษฏี 

2.2 Empirical Review and Development of Hypothesis 

 Desai and Hines (2002) ให้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและพฤติกรรมการ

วางแผนภาษีของกิจการ โดยการศึกษาเชิงสำรวจบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาจำนวน 850 กิจการว่ามีความ

สัมพันธ์กันของระบบภาษีและมูลค่าทางการตลาดของกิจการหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์

การถดถอยอย่างง่าย และt-tests  ในการทดสอบความสัมพันธ์  ผลการศึกษาพบว่า ระดับการวางแผนภาษีมีความ



สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของกิจการในเชิงบวก กล่าวคือ หากกิจการมีการวางแผนทางภาษีที่ซับซ้อนจะมีผล

การดำเนินงานทางการตลาดที่สูง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ Chen, Chen and Chen (2010) 

Desai and Dharmapala (2007) ได้ศึกษาการวางแผนภาษี การกำกับดูแลกิจการ และผลการดำเนินงานของกิจการ กับ

กลุ่มตัวอย่าง 862 บริษัทในช่วงปี 1993 ถึง 2001 โดยนำข้อมูลจาก Compustat and Execucomp databases และจาก 

CDA/Spectrum database มาศึกษา โดยผลการดำเนินงานของกิจการคำนวณโดยใช้สูตร Tobin’s q คณภาพการกำกับ

ดูแลกิจการใช้ค่าระดับความเป็นเจ้าของโดยสถาบันการลงทุน ใช้การวิเคราะห์ทางสถิิโดยการวิเคราะห์การถดถอย

และ the IV estimation model  ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานไม่มีความ

สัมพันธ์กัน กล่าวคือ การวางแผนทางภาษีที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกิจการที่ดี แต่หาก

กิจการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีการวางแผนทางภาษีจะส่งผลให้กิจการมีผลการดำเนินงานที่ดีข้ึน 

Abdul-Wahab (2010) ให้ผลการศึกษาที่แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้า Abdul-Wahab (2010)ศึกษาความสัมพันธ์

ของการประหยัดจากการวางแผนภาษีกับมูลค่าของกิจการ เขาศึกษาในกรณีที่กิจการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับ

กลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียน 240 บริษัทในลอนดอนโดยใช้ข้อมูลช่วง 2005-2007  การวางแผนภาษาเขาใช้ค่า

ความต่างระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงของหน่วยงานกับอัตราภาษีที่กฏหมายบังคับ  ค่าการกำกับดูแลกิจการ เขาใช้

ดัชนีกลไกการกำกับดูแลกิจการ และมูลค่าของกิจการเขาใช้การคำนวณตามสูตร Tobin’s Q สถิติทดสอบเขาใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  ผลการศึกษาของเขา เขาพบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงลบระหว่างมูลค่ากิจการและ

กิจกรรมการวางแผนภาษี  ซ่ึงเขาให้เหตุผลของผลการศึกษานี้ว่าการวางแผนภาษีมันมีค่าใช้จ่ายและความเส่ียง ซ่ึง

นั้นเป็นไปได้ว่าการวางแผนภาษีมันทำให้เกิดการหยุดชะงักของประโยชน์ที่ควรเกิดกับผู้ถือหุ้น และเขายังพบว่า

กิจกรรมวางแผนภาษีที่เพ่ิมข้ึนทำให้มีค่าใช้จ่ายทางภาษีและความเส่ียงที่เพิ่มข้ึนซ่ึงนั้นทำให้กิจการต้องเปรียบเทียบ

กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

 จากหลายหลายผลของความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษี กับมูลค่าผลการดำเนินงานทางการตลาดของ

กิจการ ทำให้งานวิจัยนี้ต้ังสมมติฐานของการศึกษาว่า  

H1: มีความสัมพันธ์กันระหว่างการวางแผนทางภาษีกับผลการดำเนินงานทางด้านมูลค่าทางการตลาดของกิจการ 

 แต่มันไม่สมเหตุสมผลในความสัมพันธ์กล่าวเนื่องจากในแต่ละกิจการมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของ 

ยอดขาย อำนาจทางการเงิน ขนาดของกิจการ และอายุของกิจการที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษานี้จึงอธิบายความ

สัมพันธ์ของการวางแผนทางภาษีกับผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันเม่ือกิจการมีการเติบโตของยอดขาย ขนาดของ

กิจการ และอำนาจทางการเงินที่แตกต่างกัน ดังสมมติฐานที่สอง 

H2: ผลการดำเนินงานของกิจการและการเติบโตของยอดขายและขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวก 

 อายุของกิจการตามการศึกษาของ Desai and Dharmapala (2007) and Abdul-Wahab (2010) เขาพบว่ามัน

ส่งผลกระทบเชิงลบกับผลการดำเนินงานทางการตลาดของกิจการ ดังนี้สมมติฐานที่สามจึงเป็นดังนี้ 

H3:  อายุของกิจการและภาระหนี้สินทางการเงินของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดำเนินงานทางการ

ตลาดของกิจการ 

3. Methodology 



 การศึกษานี้ใช้การออกแบบความสัมพันธ์ระยะยาว ซ่ึงมันมีจำเป็นต้องศึกษาในลักษณะนี้กับการศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างเดียวกันในหลายๆช่วงเวลา  กลุ่มประชากรที่นำมาศึกษาคือบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินทุก

กิจการในตลาดหลักทรัพย์ของกานา 

4. Results and Discussion 

 ผลการศึกษาพบว่า อัตราภาษีที่กฏหมายกำหนด ภาษีที่ประหยัดได้ของกิจการ มีแนวโน้มลดลง โดยหน่วย

งานจัดเก็บภาษีนำการจัดเก็บภาษีตามลำดับข้ันมาใช้เพื่อลดภาระภาษีของกิจการ โดยอัตราภาษีที่ลดลงจาก 32% 

เหลือ 25% ในขณะที่ภาษีที่กิจการจ่ายชำระก็ลดลงเช่นกันจาก 15% เหลือ 8% ในปี 2013 ซ่ึงเราจะเห็นช่องว่างของ

ภาษีที่กฎหมายจัดเก็บกับภาษีที่กิจการจ่าย ช่องว่างนั้นแหละคือผลของการวางแผนภาษีทีประหยัดได้ 

 การศึกษานี้ให้ข้อสรุปสองประเด็นในส่วนนี้คือ ประเด็นแรก การเพิ่มอัตราภาษีของหน่วยงานจัดเก็บไม่

สามารถจะเสาะแสวงหารายได้ที่เพิ่มข้ึนได้ กล่าวคือ อัตราภาษีที่เพิ่มข้ึนจะเป็นแรงจูงใจให้กิจการมีการปกิบัติการ

จ่ายภาษีซ่ึงนั้นจะนำไปสู่การวางแผนทางภาษีมากข้ึน  และในประเด็นที่สอง อัตราภาษีที่ลดลงไม่ได้เป็นประโยชน์

ต่อการวางแผนภาษีหรือทำให้การวางแผนภาษีลดลง  ในการจัดเก็บภาษีในภายหน้าเพื่อให้รัฐได้รายได้จากภาษีที่

เหมาะสมอัตราภาษีควรจะต่ำและทำให้กิจการจำนวนมากเข้าสุ่ระบบการเสียภาษี 

 ผลการศึกษาต่อมาพบว่ากิจการที่มีค่าการตลาดมากที่สุดคือกลุ่มอุตาหกรรมเหมืองแร ที่มีค่าผลการดำเนิน

งานทางการตลาดต่ำสุดคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และที่น่าจับตามองคือกลุ่มน้ำมันและก๊าซ ซ่ึงนั้นคาดว่าเกิด

จากการขุดพบน้ำมันที่นักลงทุนคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนผลการดำเนินงานในเชิงบวกและจะเป็นปัจจัยสำคัญใน

การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานในอนาคต 

 สำหรับผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการวางแผนทางภาษีกับผลการ

ดำเนินงานทางการตลาดของกิจการ ซ่ึงนั่นแสดงให้เห็นว่าการประหยัดจากการวางแผนทางภาษีจะส่งผลให้กิจการมี

กำไรสุทธิหลังหักภาษีที่เพิ่มข้ึน แต่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องส่งผลให้เงินในกระเป๋าของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึน 

 ผลการทดสอบอื่นตรงตามสมมติฐานคือการเติบโตของยอดขายและขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับผลการดำเนินงานทางการตลาดของกิจการ ภาระหนี้สินทางการเงินและอายุของกิจการมีความสัมพันธ์เชิง

ลบกับผลการดำเนินงานของกิจการ กิจการจึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาระดับหนี้สินและการเติบโตของยอด

ขายให้เหมาะสมเพื่อผลการดำเนินงานของกิจการ 




