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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการกํากับดูกิจการกับการวางแผนภาษี

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาการกํากับดูกิจการจากตัวแปร 

3 ตัวแปร ไดแก ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการ สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการ

ของบริษัท และประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน  สําหรับ

การวางแผนภาษีผูวิจัยเลือกวัดคาจาก อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง (ETR) อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ป 2556 – 2557 โดยไมเลือกกลุมธุรกิจการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย บริษัทท่ีอยูในกลุม

กําลังอยูระหวางการฟนฟูการดําเนินงาน และกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

ผลการศึกษาพบวาการวางแผนภาษีโดยใชอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) 

มีความสัมพันธเชิงลบกับการกํากับดูแลกิจการที่วัดผลจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

(CG Score) และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท (CEODUAL) กลาวคือ

บริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสงผลใหอัตราการวางแผนภาษีลดลง 

 

คําสําคัญ : การกํากับดูแลกิจการ, การวางแผนภาษี 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the relation between corporate governance and 

tax planning of the listed companies in the stock exchange of Thailand. Corporate 

governance evaluated by 3 variables which are CG score, the proportion of independent 

directors on the board of directors, and the same person of Chief executive officer and 

Chairman. For Tax planning, the measurement are evaluated from Effective tax rate 

(ETR), ratio of taxes to cash flow from operating activities (TAX/CFO) and ratio of tax to 

total assets (TAX/ASSET). 

The samples comprise of the listed companies in the stock exchange of 

Thailand, 2556 – 2557. However, samples exclude group of finance and real estate funds 

business, group of companies are undergoing rehabilitation operations and companies in 

MAI stock exchange. 

The study found that tax planning using the ratio of tax to total assets has a 

negative relationship with the corporate governance measured CG Score and the 

proportion of independent directors on the board of directors. Good corporate 

governance in companies reduce tax planning rate. 

Keywords : Corporate Governance, Tax planning, 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 

ในปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจคอนขางสูง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจไมคอยดีจึงสงผลใหแตละ

บริษัทตองหากลยุทธเพ่ือท่ีจะเพ่ิมผลกําไรใหกับบริษัทของตนเอง และพยายามลดคาใชจายตางๆ ลงให

ไดมากท่ีสุด หนึ่งในคาใชจายของบริษัทคือ คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงตองมีการ

วางแผนภาษีเพ่ือท่ีจะลดคาใชจายทางภาษี 

การวางแผนภาษีเปนแนวทาง วิธีการ ท่ีจะสามารถลดหยอนภาษีไดโดยถูกตองตามกฎหมายไมใช

การหลีกเลี่ยงภาษี บริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีหยอมหมายถึงการเสียภาษีท่ีสูงข้ึนตามไปดวย ใน

ประเทศไทยไดมีการกําหนดอัตราการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวสูงสุดถึงรอยละ 20 ของกําไร หากบริษัท

จะตองเสียเต็มจํานวนก็นับวาเปนจํานวนเงินไมนอยเลยทีเดียว ในหลายๆ บริษัทการวางแผนภาษีจึงถูก

นํามาใชเพ่ือลดภาระคาใชจาย ทําใหตนทุนของบริษัทลดลง สงผลใหบริษัทมีกําไรสูงข้ึน แตการวางแผน

ภาษีจําเปนตองใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญชํานาญ จึงอาจทําใหเปนขอจํากัดของบางบริษัท 

นอกจากการนําการวางแผนภาษีมาใชแลว บริษัทควรท่ีจะมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดวย เพราะมีงานวิจัย

พบวา การกํากับดูแลกิจการท่ีดีสงผลใหบริษัทมีการวางแผนภาษีลดลง (สัตยา  ตันจันทรพงศ, 2557) ใน

งานวิจัยดังกลาวไดทําการศึกษาการกํากับดูแลกิจการจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการเพียงอยาง

เดียว แตตามหลักเกณฑการพิจารณาการกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาถึงความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการดวย เพราะฉะนั้นโครงสรางของคณะกรรมการนาจะสงผลกับการกํากับดูแลกิจการ

เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับการ

วางแผนภาษี โดยใชผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ สัดสวนของคณะกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการของบริษัท และประธานฝายบริหารกับประธานคณะกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน 

เพ่ือศึกษาถึงทิศทางของความสัมพันธวาเปนไปในเชิงบวก หรือเชิงลบ 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาถึงการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ กับการวางแผนภาษีของบริษัทจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ กับการวางแผนภาษีของ 

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2556 - 2557 โดยมุงเนนศึกษาตัวแปรอิสระ

ท่ีเ ก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการ ไดแก ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ สัดสวนของ

คณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท และประธานฝายบริหารกับประธานคณะกรรมการ

บริหารเปนบุคคลเดียวกัน สวนตัวแปรตามคือการวางแผนภาษี ไดแก อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริง 

(Effective Tax Rate) อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) 

(Zimmerman, 1983) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) (ธัญพร  ตันติยวรงค, 2552) 

สุดทายในสวนของตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของกิจการ อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี ความเสี่ยง

ทางการเงินของบริษัท และประเภทของกลุมอุตสาหกรรม  

 ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้จะไดมาจากการรวบรวมจากฐานขอมูลตางๆ เชน เว็บไซตของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ SET SMART  เปนตน 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้คือ ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท สามารถนํา 

ผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการลงทุน เพราะหากบริษัทสามารถจัดการ

วางแผนภาษีไดดีก็จะทําใหบริษัทนั้นมีคาใชจายดานภาษีลดลงสงผลใหกําไรเพ่ิมข้ึน สําหรับผูบริหาร

สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการบริหาร เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนตอไป  
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

 2.1.1 ทฤษฎตีัวแทน 

  ทฤษฎีตัวแทนไดถูกอธิบายโดย Jensen and Meckling (1976) ซ่ึงไดอธิบายถึง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 2 กลุม โดยกลุมแรกคือ ตัวการ เปนกลุมท่ีมอบอํานาจ กลุมท่ี 2 คือ ตัวแทน 

เปนกลุมท่ีไดรับมอบอํานาจในการบริหาร เพ่ือใหตัวการไดรับประโยชนสูงสุด และตัวแทนจะไดรับ

คาตอบแทนจากการทํางานนั้น ในการแบงแยกกลุมเชนนี้อาจทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในเรื่อง

ผลประโยชนระหวางตัวการกับตัวแทนได โดยท่ีผูบริหารจะเห็นแกประโยชนสวนตนและไมคํานึงถึง

ประโยชนของบริษัท จนทําใหเกิดปญหาตัวแทน 

 2.1.2 การกํากับดูแลกิจการ 

  การกํากับดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ

ระหวางคณะกรรมการฝายจัดการ และผูถือหุน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความ

เจริญเติบโตและเพ่ิมมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืน โดยประกอบดวย

หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณารวม 237 ขอ แบงออกเปน 5 หมวด ไดแก  

1. สิทธิของผูถือหุน  

 ผูถือหุนมีสิทธิในการเปนเจาของบริษัทผานทางการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทให

ทําหนาท่ีในการบริหารแทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของ

บริษัท เพราะฉะนั้นบริษัทควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนเอง 

2. การปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันของผูถือหุน  

 ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร ผูถือหุนท่ีไมไดเปนผูบริหาร รวมถึงผูถือหุนท่ีเปนชาวตางชาติ 

ควรไดรับการปฏิบัติและสิทธิประโยชนท่ีเทาเทียมกันทุกคน หากมีผูถือหุนรายใดท่ีไมไดรับความเทาเทียม 

บริษัทควรท่ีจะมีการชดเชยใหกับผูถือหุนเหลานั้น 
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 ผู ท่ีมีสวนไดเสียกับบริษัทควรไดรับการดูแล และไดรับสิทธิจากบริษัทตามท่ี

กฎหมายกําหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทควรท่ีจะมีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันระหวางผูมี

สวนไดเสียกับบริษัท เพ่ือใหเกิดความม่ันคง และความหยั่งยืนของธุรกิจ 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัท ท้ังท่ีเปนขอมูล

ทางการเงิน และท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน โดยขอมูลเหลานั้นจะตองเปนขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน 

ทันสมัย มีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพ และเปนขอมูลท่ีมีประโยชนกับนักลงทุนเพ่ือนําไปใชประกอบ

พิจารณาการลงทุนได 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือใหบริษัท

ไดรับประโยชนอยางสูงสุด และเปนผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุน 

  

ตารางท่ี 2.1 

จํานวนหลักเกณฑและน้ําหนักท่ีใชในการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ป 2556 – 2557 

หัวขอ หลักเกณฑการ

ประเมิน (ขอ) 

น้ําหนัก (%) 

 2556 2557 2556 2557 

1.  สิทธิของผูถือหุน 24 33 20 15 

2.  การปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันของผูถือหุน 16 19 15 10 

3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 18 28 20 20 

4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 36 50 20 20 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 54 107 25 35 

รวม 148 237 100 100 

 

 สําหรับการเผยแพรจะทําการเผยแพรเฉพาะบริษัทท่ีไดคะแนนอยูในระดับ “ดี” ข้ึนไป 

ซ่ึงจะแบงเปน 3 กลุม ไดแก “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”(สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD), 2558) 
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ตารางท่ี 2.2  

ระดับคะแนนผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

 

ชวงคะแนน สัญลักษณ ความหมาย 

90 - 100 
 

ดีเลิศ 

80 - 89 
 

ดีมาก 

70 - 79 
 

ดี 

60 - 69 
 

พอใช 

50 - 59 
 

ผาน 

ต่ํากวา 50 - N/A 

 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดประกาศผลการจัดกลุมในป พ.ศ. 

2556 (526 บริษัท) เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2557 (550 บริษัท) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.3 

รายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2557 

  

สัญลักษณ 
จํานวนบริษัท 

2556 % 2557 % 

 
87 17 30 5 

 
166 31 107 20 

 
152 29 171 31 

 และต่ํากวา และบริษัท

ท่ีไดรับการประเมิน ระหวางวันท่ี  

1 ม.ค. 56 – 22 ต.ค. 57 

121 23 242 44 

รวม 526 100 550 100 
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 เม่ือเปรียบเทียบรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป 2556 กับ 2557 

พบวาจํานวนบริษัทท่ีอยูในระดับดีข้ึนไปมีจํานวนลดลง กลาวคือ ในป 2556 มีจํานวนบริษัทท่ีอยูในระดับ

ดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 77 แบงเปนบริษัทท่ีอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 29 บริษัทท่ีอยูในระดับดีมากคิด

เปนรอยละ 31 และบริษัทท่ีอยูในระดับดีเลิศคิดเปนรอยละ 17 ในขณะท่ีป 2557 มีจํานวนบริษัทท่ีอยูใน

ระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 56 แบงเปนบริษัทท่ีอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 31 บริษัทท่ีอยูในระดับดีมาก

คิดเปนรอยละ 20 และบริษัทท่ีอยูในระดับดีเลิศคิดเปนรอยละ 5  

2.1.3 กฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ 

  เพ่ือใหบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ และ

ใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD ประเทศไทยจึงไดออกกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ 

ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แบงเปน 18 หมวด 225 มาตรา และ

อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ซ่ึงมีเนื้อหาหลักๆ ไดแก การกําหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานตางๆ ของผูถึงหุน เชน สิทธิ

ในการมอบฉันทะ การกําหนดรายละเอียดของแบบฟอรมตางๆ สิทธิในการตัดสินในเรื่องท่ีมีสําคัญและมี

ผลกระทบตอบริษัท เชน การเพ่ิมทุน เปนตน รวมถึงมีการกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท ให

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยและเปนไปดวยความระมัดระวัง นึกถึงประโยชนของบริษัทมากกวา

ประโยชนสวนตนอีกดวย 

 2. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกอบดวย 13 

หมวด 344 มาตรา ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากจะบังคับใชกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย และผูลงทุนแลว ยังรวมถึงบริษัทจํากัดท่ัวไปก็ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เชนกัน 

โดยเนื้อหาหลักๆ จะเก่ียวกับการเพ่ิมขอกําหนดในสวนของบทบาทและมาตรการเพ่ือคุมครองสิทธิ

ประโยชนตางๆ ของผูถือหุน นอกจากนี้ยังเพ่ิมขอกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

และกําหนดขอบเขตหนาท่ีของการปฏิบัติงานใหมีความระมัดระวังและซ่ือสัตยตอหนาท่ี 

 3. ประกาศวาดวยการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551) 

  ประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดคุณสมบัติของผูขออนุญาตเสนอขายหุน ซ่ึง

ครอบคลุมกับการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้ 
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  สิทธิของผูถือหุน 

  โครงสรางของผูถือหุนจะตองชัดเจนและเปนธรรม โดยผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร 

และคณะกรรมการบริษัท จะตองไมมีผลประโยชนอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท และไมมีขอ

สงสัยวาการบริหารจัดการบริษัทไมมีความโปรงใส และไมเปนธรรมกับผูถือหุน 

  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

  ผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทจะตองมีความนาไววางใจ เชื่อถือได เขาใจใน

บทบาทและหนาท่ีของตน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะตองเปนไปในลักษณะท่ีมีการถวงดุล เชน มี

คณะกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด และตองมีอยางนอย 1 คน 

มีความสามารถในการตรวจสอบงบการเงิน เปนตน 

  การเปดเผยขอมูล 

  บริษัทจะตองมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและถูกตอง งบการเงินมีความ

ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตจาก 

ก.ล.ต. ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับการเปดเผยนั้น จะตองเปนประโยชน สามารถใชประกอบพิจารณาการลงทุนของ

นักลงทุนได 

  การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 

  บริษัทไมสวนเก่ียวของ หรือมีการลงทุนเก่ียวกับธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย 

 4. ประกาศวาดวยการเปดเผยขอมูล (ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

44/2556) 

  ประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาหลักๆ เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัท โดยขอมูลท่ี

เปดเผยนั้นจะตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และประกอบไปดวยขอมูลท่ีเปนขอมูลทางการเงิน และ

ขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน นอกจากนี้ในรายงานประจําปของบริษัทจะตองมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการ หากมีเรื่องใดท่ีไมไดปฏิบัติตามจะตองใหเหตุผลท่ีไมปฏิบัติตามไวดวย 

ท้ังนี้บริษัทจะตองเปดเผยขอมูลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 5. ประกาศวาดวยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ท่ี ทจ. 21/2551) 

  ในประกาศฉบับนี้กําหนดใหการทําธุรกรรมระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเปดเผยขอมูลตามท่ี

กําหนด 
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 6. ประกาศวาดวยการไดมาจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยสําคัญ (ประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551) 

  การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ซ่ึงไมวาจะ

เปนทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเปดเผย

ขอมูลตามท่ีกําหนด 

 2.1.4 ทฤษฎีการวางแผนภาษีของ Hoffman 

  ตามทฤษฎีของ Hoffman (1961) การวางแผนภาษี คือ ความพยายามท่ีจะยาย

คาใชจายทางภาษีท่ีตองจายใหกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บภาษีใหกลับคืนสูกิจการ  ซ่ึงการวางแผน

ภาษีสามารถออกแบบไดภายใตขอบเขตของการลดรายไดท่ีจะตองเสียภาษีใหเหลือนอยท่ีสุดและตองไม

เสียกําไรทางบัญชี 

 2.1.5 การวางแผนภาษี การหนีภาษี และการหลบหลีกภาษี 

  ความหมายของการวางแผนภาษี คือ การเตรียมการเพ่ือเสียภาษีอยางถูกตอง ครบถวน 

ตามกฎหมาย โดยการรูจักวางแผนใชสิทธิประโยชนตางๆ ทางภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือนํามา

ลดหยอนคาใชจายทางภาษีท่ีเกิดข้ึน ทําใหเสียภาษีนอยลง และยังเปนการชวยลดตนทุนอีกทางหนึ่งดวย 

  ในขณะท่ีการหนีภาษี คือ การพยายามลดคาใชจายทางภาษีโดยผิดกฎหมาย เชน การจง

ใจแสดงรายการท่ีจะตองเสียภาษีไมครบถวน การทําใหตนทุนสูงเกินท่ีควรจะเปน เปนตน สําหรับการ

หลบหลีกภาษี คือ การกระทําเพ่ือทําใหภาระทางภาษีลดลง โดยใชวิธีการท่ีถูกตองตามกฎหมาย หรือการ

อาศัยชองโหวของกฎหมาย แลวมีผลทําใหคาใชจายทางภาษีลดลง เชน กรณีมีเงินไดจากตางประเทศ แต

ไมนําเขามาในประเทศในปภาษีเดียวกัน มีผลทําใหเงินไดดังกลาวไมตองเสียภาษี เปนตน 

 2.1.6 วัตถุประสงคของการวางแผนภาษี 

  วัตถุประสงคของการวางแผนภาษีสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1. เพ่ือใหสามารถเสียภาษีไดอยางถูกตอง ครบถวน แตเสียในอัตราท่ีนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ

กระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  

  2. เพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจ และความไดเปรียบทางธุรกิจ เพราะถาสามารถเสีย

ภาษีไดในอัตราท่ีต่ํากวา แสดงวาบริษัทจะมีตนทุนท่ีนอยกวา สงผลใหไดรับกําไรเพ่ิมมากข้ึน 

  3. เพ่ือใชพิจารณาประกอบการวางแผนขยายกิจการ โดยการนําสิทธิประโยชนตางๆ มา

ใช เชน สิทธิการไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล ซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ทางภาษี ซ่ึงจะ

ชวยใหกิจการสามารถลดตนทุนในการประกอบกิจการได 
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 2.1.7 กลยุทธในการวางแผนภาษี 

  การวางแผนภาษีมีความจําเปนท่ีจะตองใชผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ ท้ังในดาน

กฎหมาย ดานบัญชี และดานการเงิน เนื่องจากการวางแผนภาษีคอนขางยุงยาก ตองกระทําอยางละเอียด

รอบคอบ และจําเปนตองมีความรูความเขาใจในหลักการเปนอยางดี เพ่ือไดรับประโยชนสูงสุดจากการ

วางแผนภาษี สามารถสรุปกลยุทธในการวางแผนภาษีไดดังนี้ 

  1. ผูวางแผนภาษีจะตองมีความรู ความเขาใจในประมวลรัษฎากรเปนอยางดี และคอย

ติดตามหาขอมูลใหมๆ อยูเสมอ เนื่องจากประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงแกไข ขอกําหนด 

หรือเง่ือนไขตางๆ อยูเสมอ ผูวางแผนภาษีจึงควรท่ีจะติดตามขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมถึงศึกษา

ขอมูลในอดีตท่ีผานมาและประมวลกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย เชน คําวินิจฉัยกรมสรรพากร คํา

พิพากษาฎีกา ขอหารือตางๆ และประมวลแพงและพาณิชย เปนตน 

  2. นอกจากความรูความเขาใจในดานกฎหมายแลว ผูวางแผนควรมีความรูความเขาใจใน

ดานบัญชีดวย เนื่องจากบางครั้งตองใชความรูความสามารถทางดานบัญชีมาชวยในการวางแผนภาษี เชน 

การบันทึกรายรับรายจาย ควรใชเกณฑเงินสด หรือเกณฑสิทธิจะกอใหเกิดประโยชนทางภาษีมากกวากัน 

เปนตน 

  3. ผูวางแผนภาษีตองมีความเขาใจในแตละรูปแบบของการประกอบกิจการ เชน บริษัท

จดทะเบียน กิจการเจาของคนเดียว กิจการรวมคา และหางหุนสวนฯ เปนตน ซ่ึงแตละรูปแบบจะมี

หลักเกณฑ หรือขอกําหนดตางๆ ในทางภาษีท่ีแตกตางกัน  

  4. ผูวางแผนภาษีตองศึกษาถึงการใชสิทธิประโยชนตางๆ ในทางภาษี และมีความเขาใจ

เปนอยางดี เชน การใชสิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล เพ่ือไดรับการยกเวน

การเสียภาษี การใชประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศ เพ่ือขจัดการเสียภาษีซํ้าซอน เปน

ตน 

  5. ผูวางแผนภาษีควรกระทําการวางแผนภาษีอยางถูกตองตามกฎหมาย รอบครอบ 

โปรงใส และพรอมรับการตรวจสอบจากกรมสรรพากร เพราะหากกระทําการไมถูกตอง เม่ือไดรับการ

ตรวจสอบอาจทําใหไดรับการลงโทษ และเสียเบี้ยปรับเปนจํานวนมาก 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  

 ตัวแปรอิสระ 

การกํากับดูแลกิจการ โดยตัวแปรท่ีนํามาใชวัดผล ไดแก ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท และประธานฝายบริหารและประธาน

คณะกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน 

สัตยา  ตันจันทรพงศ (2557) ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอการวางแผน

ภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2554 จํานวน 324 บริษัท ได

ทําการศึกษาโดยวัดการกํากับดูแลกิจการจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (CG Score) และการ

วางแผนภาษีทําการวัดผลจากตัวแปร 3 ตัว ไดแก อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริง (ETR) อัตราสวน

ภาษีตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม 

(TAX/ASSET) จากการศึกษาดังกลาวพบวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสงผลใหบริษัทมีการวางแผนภาษี

ลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ Wang (2010) และ Desai and Dharmapala (2006) การกํากับดูแลกิจการท่ีมี

อิทธิพลเชิงบวกกับการวางแผนภาษี โดยบริษัทท่ีมีความโปรงใส จะมีการหลีกเลี่ยงภาษีท่ีสูง แตจะ

หลีกเลี่ยงภาษีโดยไมใชวิธีการท่ีคลุมเครือ เนื่องจากวิธีการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอบริษัทไดในอนาคต 

นอกจากนี้งานวิจัยของ Rego and Wilson (2010) พบวาบริษัทท่ีมีการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีเพียงบางสวน ผูบริหารอาจเลือกใชวิธีการท่ีมีความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนและสนับสนุนใหมีการ

หลบหนีภาษี แตถาบริษัทมีการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ิมมากข้ึนก็จะชวยลดความเสี่ยงใน

การจัดหาทุนและลดการหลบหนีภาษีได  

สรินยา เชาวนเกษม (2553) ศึกษาผลการดําเนินงานของกิจการกับคะแนนการประเมินการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุและการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธของเพียรสัน พบวาผลการดําเนินงานของกิจการมีความสัมพันธกับคะแนนการประเมินการ

กํากับดูแลกิจการ เนื่องจากบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดียอมมาจากการบริหารจัดการภายในท่ีดี มี

ระบบการถวงดุลอํานาจในสัดสวนของคณะกรรมการ สงผลใหนักลงทุนเกิดความเชื่อม่ันในการลงทุน และ

ยังสงผลใหคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการดีตามไปดวย 

จีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ (2558) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และผลการดําเนินงานของกิจการ:บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง

กลไกการกํากับดูแลกิจการ ไดแก จํานวนคณะกรรมการ สัดสวนความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัท 
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ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารไมใชบุคคลเดียวกัน และโครงสรางบริษัท โดยใช

ขอมูลจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ยกเวนบริษัทกลุมธุรกิจการเงิน และ

ประกันภัย) ป 2553-2555 จํานวน 584 บริษัท ผลการวิจัยพบวาจํานวนคณะกรรมการและโครงสรางผู

ถือหุนมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับผลการดําเนินงาน แตในงานวิจัยนี้ไมพบความสัมพันธท่ีมี

ระดับนัยสําคัญระหวางสัดสวนความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการบริหารมิใชคนเดียวกันกับผลการดําเนินงานของกิจการ  

Black, Carvalho และ Gorga (2010) ศึกษาถึงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน

ประเทศบราซิล ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดระบุขอบเขตการวิจัยคือเลือกใชบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

บริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการไมดี ผลการวิจัยพบวาในหลายๆ บริษัทคณะกรรมการบริษัทมีขนาดเล็ก 

และเกือบท้ังหมด หรือบางสวนของคณะกรรมการจะเปนคนในครอบครัวเดียวกัน หรือเปนตัวแทนของ

ครอบครัวเขาไปบริหารกิจการ ในขณะท่ีบางบริษัทท่ีมีคณะกรรมการขนาดใหญไมมีคณะกรรมการท่ีเปน

อิสระ และบริษัทสวนใหญในประเทศบราซิลประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารจะ

เปนคนละบุคคลกัน เนื่องจากเปนการปองกันไมใหประธานบริหารมีอํานาจมากเกินไป และชวยใหการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

Klein (2002) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบภายในกับ

คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกับการตกแตงกําไรของบริษัท จากการศึกษาพบ

ความสัมพันธเชิงลบระหวางความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบภายในกับรายการคงคางท่ี

ผิดปกติ การลดสัดสวนความเปนอิสระของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบภายในจะสงผลให

บริษัทมีรายการคงคางท่ีผิดปกติเพ่ิมมากข้ึน ผลกระทบนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนในบริษัทท่ีมีคณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการตรวจสอบมาจากบุคคลภายนอกเปนสวนนอย เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้จึงใหคําแนะนํา

วาโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีสัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปนอิสระมาก จะสงผลใหการ

ตรวจสอบดูแลในสวนของการบัญชีการเงินขององคกรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Beasley (1996) 

จากการศึกษางานวิจัยขางตน จึงสามารถสรุปตัวแปรอิสระท้ังหมดท่ีนํามาใชในงานวิจัยชิ้นนี้ 3 

ตัวแปร ไดแก ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ

บริษัท และประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน 
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 ตัวแปรตาม 

 การวางแผนภาษี จะใชการวัดคาตัวแปรโดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกการวางแผนภาษีท่ีทํา

ใหกําไรทางภาษีลดลง โดยไมกระทบกําไรทางบัญชี ซ่ึงจะวัดคาจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริง 

(ETR) โดยงานวิจัยสวนใหญจะเลือกใชคา ETR รายป แตในงานวิจัยนี้จะใชคา ETR เฉลี่ย 3 ป เพ่ือลด

ผลกระทบท่ีเกิดจากรายการท่ีเกิดข้ึนชั่วคราว Dyreng et al (2007) ไดทําการศึกษาถึงการหลีกเลี่ยงภาษี

ของบริษัทท่ีดําเนินกิจการมาเปนระยะเวลานาน เขาพบปญหาการหาอัตราภาษีท่ีแทจริง (ETR) ของ

บริษัทโดยใชขอมูลท่ีเปนปตอป ปรากฏวาคา ETR ท่ีไดนั้นมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากรายการชั่วคราว ทําให

คา ETR ท่ีเกิดข้ึนไมคอยสะทอนอัตราภาษีของบริษัท พวกเขาจึงทําการเก็บคา ETR โดยใชคาเฉลี่ย พบวา

คา ETR ท่ีไดมีประสิทธิภาพ และสะทอนอัตราภาษีของบริษัทมากกวา  

กลุมท่ี 2 การวางแผนภาษีท่ีทําใหท้ังกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษีลดลง ใชการวัดคาจาก

อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) Zimmerman (1983) ไดศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางอัตราภาษีกับขนาดของบริษัท ในงานวิจัยชิ้นนี้เขาไดเลือกวัดอัตราภาษีท่ีแทจริงจาก

อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เนื่องจากการใชกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงานนั้นจะไมไดรับผลกระทบจากรายการบัญชีคงคาง ซ่ึงวิธีการนี้ไดถูกนํามาใชในงานวิจัยของ 

Fama (1981) และ Gonedes (1981) เชนกัน และผลท่ีไดจากงานวิจัยนี้จะข้ึนอยูกับแหลงท่ีมาของ

ขอมูล วิธีการวัดขนาดของบริษัท และวิธีการวัดอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง จากผลการวิจัยท่ีไดสามารถสรุป

ผลไดคือ ขนาดของบริษัทเปนตัวแทนท่ีแสดงถึงระดับคาใชจายทางภาษี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีมีมา

กอน 

ธัญพร  ตันติยวรงค (2552) ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนภาษีและความสัมพันธ

ระหวางการวางแผนภาษีกับมูลคาของกิจการ หลักฐานเชิงประจักษจากประเทศไทย ซ่ึงไดทําการศึกษา

จากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ยกเวนบริษัทท่ีอยูระหวางการฟนฟูกิจการ 

ในชวงป 25544 – 2550 และใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  ใน

สวนของการวางแผนภาษีนั้น ไดวัดคาจาก 2 สวน คือ 1) การทําใหกําไรทางภาษีลดลงแตไมกระทบกําไร

ทางบัญชี ไดแก อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง และ 2) การทําใหกําไรทางภาษีและกําไรทางบัญชีลดลง ไดแก 

อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม 

(TAX/ASSET)  ผลการศึกษาพบวาโครงสรางของผูถือหุนมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษี โดยบริษัทท่ี

มีลักษณะของผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมเปนกลุมของคนในครอบครัวจะมีการวางแผนภาษีท่ีทําใหกําไร
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ทางภาษีและกําไรทางบัญชีลดลงเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้งานวิจัยยังพบอีกวา บริษัทท่ีมีความสามารถในการทํา

กําไรสูงจะมีการวางแผนภาษีท่ีทําใหกําไรทางภาษีและกําไรทางบัญชีลดลงต่ํา 

จากการศึกษาผลงานวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการเลือกตัวแปรเพ่ือใชวัดคาการวางแผนภาษี

ท้ังหมด 3 ตัวแปร ไดแก อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง (ETR) Dyreng et al (2007) อัตราสวนภาษีกับกระแส

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) Zimmerman (1983) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม 

(TAX/ASSET) ธัญพร  ตันติยวรงค (2552)  

 ตัวแปรควบคุม 

 เยาวนารถ  เพียรธนะกูลชัย (2552) ไดศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานขนาดและ

สัญชาติของบริษัทกับระดับการวางแผนภาษีอากรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากการศึกษาพบวาบริษัท

อสังหาริมทรัพยท่ีมีขนาดใหญ จะมีระดับการวางแผนภาษีท่ีสูง ในขณะท่ีบริษัทอสังหาริมทรัพยท่ีมีขนาด

เล็กจะมีการวางแผนภาษีท่ีต่ํากวา 

Grant Richardson และ Roman Lanis (2007) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตออัตรา

ภาษีเงินไดท่ีแทจริงและภาษีเงินได หลักฐานเชิงประจักษในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงพบวาโครงสราง

เงินทุน และขนาดของบริษัทมีความสัมพันธในเชิงลบกับอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง 

สัตยา  ตันจันทรพงศ (2556) การศึกษาการกํากับดูแลกิจการ การบริหารกําไร และการวางแผน

ภาษีท่ีมีผลกระทบตอมูลคากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาความ

เสี่ยงทางการเงินจะมีผลกระทบเชิงบวกกับมูลคากิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Dyreng et al (2007) พบวาบริษัทท่ีเล็กกวาแตมีอัตราการเจริญเติมโตท่ีสูงกวาจะมีอัตราภาษีท่ี

สูงข้ึน ซ่ึงการเจริญเติบโตของบริษัทใชการวัดจากอัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี  

Xing Liu และ Shujun Cao (2007) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตออัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงของบริษัท: 

หลักฐานเชิงประจักษจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศจีน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา

สัดสวนสินทรัพยและขนาดของบริษัทไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง 

นอกจากนี้ยังพบวาอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (ความเสี่ยงทางการเงิน) มีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

ภาษีเงินไดท่ีแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับ Chek Derashid และ Hao Zhang (2003) ไดทําการศึกษาอัตรา

ภาษีเงินไดท่ีแทจริง และนโยบายอุตสาหกรรม หลักฐานเชิงประจักษในประเทศมาเลเซีย พบวาอัตราสวน

หนี้สินตอสินทรัพยรวม (ความเสี่ยงทางการเงิน) สัดสวนการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และอัตรา

ผลตอบแทนในสินทรัพย (ROA) มีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง ในขณะท่ีอัตราสวน
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มูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี และอัตราการเติบโตของบริษัทกลับมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราภาษี

เงินไดท่ีแทจริง 

สรุปตัวแปรควบคุมท่ีนํามาใชในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดแก ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน 

อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี และประเภทของอุตสาหกรรม 

 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

การกํากับดูแลกิจการ 

  - ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

  - สัดสวนของคณะกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการของบริษัท 

  - ประธานฝายบริหารและประธาน

คณะกรรมการบรหิารเปนบุคคลเดียวกัน 

 

ตัวแปรควบคุม 

  - ขนาดของบริษัท 

  - ความเสี่ยงทางการเงิน 

  - อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี 

  - ประเภทของอุตสาหกรรม 

ตัวแปรตาม 

การวางแผนภาษี 

  - ETR 

  - TAX/CFO 

  - TAX/ASSET 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 3.1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และไดรับผลสํารวจแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวม และไดรับการเสนอไวในรายงานการ

กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงมีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ในป 2556 และ 2557 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดประเภทตามกลุมอุตสาหกรรมท้ังหมด 8 กลุม ไดแก กลุมเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมธุรกิจการเงิน กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุม

อสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุมทรัพยากร กลุมบริการ และกลุมเทคโนโลยี 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง 

  ในงานวิจัยชิ้นนี้  ผู ทําการวิจัยจะไมเลือกใชกลุมธุรกิจการเงินและกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เพราะกลุมธุรกิจดังกลาวมีการปฏิบัติทางบัญชีท่ีแตกตางกับกลุมธุรกิจอ่ืน ไมเลือกบริษัท

ท่ีอยูในกลุมกําลังอยูระหวางการฟนฟูการดําเนินงาน เพราะมีการบริหารงานแตกตางออกไปจากบริษัท

ปกติ นอกจากนี้จะไมเลือกกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากเปนกลุมบริษัทขนาด

กลางและขนาดเล็ก เริ่มดําเนินธุรกิจไดไมนาน และมีการปฏิบัติทางภาษีท่ีแตกตางจากบริษัทปกติ 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยจะไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลตางๆ เชน 

เว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ 

SETSMART เปนตน โดยแบงออกเปน 3 ตัวแปร ดังนี้ 

 

 3.2.1 ตัวแปรอิสระ  

ตัวแปรอิสระคือการกํากับดูแลกิจการ ไดแก ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 
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สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท  ประธานฝายบริหารและประธาน

คณะกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน    

3.2.2 ตัวแปรตาม 

  ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้คือ การวางแผนภาษี โดยแบงยอยเปน 2 กลุม คือ 

1. การวางแผนภาษีท่ีใชวัดจาก อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริง (Effective Tax  

Rate) 

2. การวางแผนภาษีท่ีทําใชวัดจาก อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจากกิจกรรม 

ดําเนินงาน (TAX/CFO) (Zimmerman, 1983) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) (ธัญ

พร  ตันติยวรงค, 2552) 

 3.2.3 ตัวแปรควบคุม 

  ตัวแปรควบคุมในท่ีนี้จะเก่ียวของกับคุณลักษณะของบริษัท ไดแก  ขนาดของบริษัท 

ความเสี่ยงทางการเงิน  อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี  และประเภทของอุตสาหกรรม 

 

ตารางท่ี 3.1 

แสดงตัวยอ คําอธิบาย และการวัดคาของตัวแปร 

 

ตัวแปร คําอธิบาย การวัดคา 

1 CG ผลการประเมินการกํากับดูแล

กิจการ 

3 หมายถึง คะแนนอยูในระดับ “ดี” 

4 หมายถึง คะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” 

5 หมายถึง คะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” 

2 BOARD_SORT สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ

ในคณะกรรมการของบริษัท 

จํานวนคณะกรรมการอิสระ/จํานวน

คณะกรรมการท้ังหมด 

3 CEODUAL ประธานฝายบริหารและประธาน

คณะกรรมการบริหารเปนบุคคล

เดียวกัน 

1 หมายถึง ประธานกรรมการเปนคน

เดียวกับประธานบริหาร 

2 หมายถึง ประธานกรรมการเปนคนละ

คนกับประธานบริหาร 

4 ETR อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ี

แทจริง 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล/กําไรทางบัญชีกอน

หักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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ตัวแปร คําอธิบาย การวัดคา 

5 TAX_CFO อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงาน 

ภาษี/กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 

6 TAX_ASSET อัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม ภาษี/สินทรัพยรวม 

7 SIZE ขนาดของบริษัท คาลอกาลิทึมของสินทรัพยรวม 

8 P/BV อัตราสวนราคาตลาดตอราคา

บัญชี 

ราคาตลาดของหุน/ราคาหุนตามบัญชี 

9 LEV ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท หนี้สินรวม/สินทรัพยรวม 

10 IND ประเภทของกลุมอุตสาหกรรม 1 หมายถึง กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

2 หมายถึง กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 

3 หมายถึง กลุมสินคาอุตสาหกรรม 

4 หมายถึง กลุมอสังหาริมทรัพยและ

กอสราง 

5 หมายถึง กลุมทรัพยากร 

6 หมายถึง กลุมบริการ 

7 หมายถึง กลุมเทคโนโลยี 

 

3.4 การตั้งสมมุติฐาน 

 

 H1 : การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธในเชิงลบกับการวางแผนภาษี 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

 3.5.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

  ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปร โดยการใชคาสถิติพ้ืนฐานตางๆ 

เชน คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอัตราสวน เปนตน 
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 3.5.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

  ผูวิจัยใชสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใช การวิเคราะหคาสัมประ

สิทธิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Linear Regression Analysis) 

 3.5.3 สมการท่ีใชในการวิจัย 

 

TPit = β0 + β1CGit + β2CEODUALit + β3BOARD_SORTit + β6SIZEit + β7P/BVit  

 

+  β8LEVit +  ∑ βkINDk
𝟔
𝒌=𝟏  + εit 

 

โดยท่ี TP   = การวางแผนภาษี 

 CG   = ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

 BOARD_SORT  = สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท 

 CEODUAL  = ประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเปน

บุคคลเดียวกัน 

 SIZE   = ขนาดของบริษัท 

 P/BV   = อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี 

 LEV   = ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท 

 IND   = ประเภทของกลุมอุตสาหกรรม 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ กับการวางแผน

ภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 3 ซ่ึงขอบเขต

ของงานวิจัยชิ้นนี้จะเลือกเก็บขอมูลบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป 

2556 – 2557 และจะไมเลือกใชกลุมธุรกิจการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพราะกลุมธุรกิจ

ดังกลาวมีการปฏิบัติทางบัญชีท่ีแตกตางกับกลุมธุรกิจอ่ืน ไมเลือกบริษัทท่ีอยูในกลุมกําลังอยูระหวางการ

ฟนฟูการดําเนินงาน เพราะมีการบริหารงานแตกตางออกไปจากบริษัทปกติ นอกจากนี้จะไมเลือกกลุม

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากเปนกลุมบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เริ่มดําเนิน

ธุรกิจไดไมนาน และมีการปฏิบัติทางภาษีท่ีแตกตางจากบริษัทปกติ ทําใหมีจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 678 

ตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้  

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 วิเคราะหภาพรวมลักษณะของกลุมตัวอยางตามประเภทของอุตสาหกรรม ดังตาราง 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 

แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยแบงตามประเภทของกลุมอุตสาหกรรม 

 

ประเภทกลุมอุตสาหกรรม จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 82 12.1 

กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 44 6.5 

กลุมสินคาอุตสาหกรรม 100 14.8 

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 158 23.3 

กลุมทรัพยากร 64 9.4 

กลุมบริการ 158 23.3 

กลุมเทคโนโลยี 72 10.6 

รวม 678 100 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวาจํานวนของกลุมตัวอยางท่ีแบงตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมากท่ีสุด ไดแก 

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง และกลุมบริการ คือมีถึง 158 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 23.3 ของกลุม

ตัวอยางท้ังหมด รองลงมาคือกลุมสินคาอุตสาหกรรม มีจํานวนกลุมตัวอยาง 100 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 

14.8 กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีจํานวน 82 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 12.1 กลุมเทคโนโลยี 

จํานวน 72 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10.6 กลุมทรัพยากร จํานวน 64 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 9.4 และ

กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุด ไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค มีจํานวน 44 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 6.5  

 จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 678 ตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการวิเคราะหโดยแยกตามตัว

แปรท่ีนํามาใช ประกอบดวย อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง (ETR) อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) อัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) ผลการประเมินการกํากับ

ดูแลกิจการ (CG) ขนาดของบริษัท (SIZE) อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี (P/BV) และความเสี่ยงทาง

การเงินของบริษัท (LEV) ดังตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

ETR 678 -9.842 8.721 0.157 0.614 

TAX/CFO 678 -3.294 3.872 0.109 0.549 

TAX/ASSET 678 -0.056 0.149 0.011 0.019 

CG 678 0 5 3.718 0.897 

SIZE 678 4.298 14.404 8.796 1.535 

P/BV 678 0.16 77.14 2.901 4.479 

LEV 678 0.002 6.033 0.505 0.458 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวาคา ETR มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 0.157 และ TAX/CFO มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 0.109 

และ TAX/ASSET มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 0.011 แสดงใหวาบริษัทโดยสวนใหญมีคาใชจายทางภาษีไมสูงมากนัก 

จึงสงผลใหแตละบริษัทมีการวางแผนภาษีไมคอยสูงมากเชนกัน เนื่องจากถาคา ETR , TAX/CFO และ 

TAX/ASSET มีคาต่ําจะแสดงใหเห็นวามีอัตราการวางแผนภาษีท่ีสูง แตเม่ือเปรียบเทียบกันระหวาง คา 

ETR, คา TAX/ASST และคา TAX/CFO จะเห็นไดวาคา ETR มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในกลุมนี้แสดงใหเห็นวาถา

เราวัดคาการวางแผนภาษีดวยคา ETR เพียงอยางเดียวอาจทําใหการวางแผนภาษีของบริษัทสูงกวาความ

จริงก็เปนได คาเฉลี่ยของผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 3.718 แสดงใหเห็นวาบริษัทโดยสวนใหญมี

การกํากับดูแลกิจการอยูในระดับ “ดี” ซ่ึงสอดคลองกับการประผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท่ีประกาศผลการจัดกลุมในป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 

2557 พบวาบริษัทสวนใหญมีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับ “ดี” ประมาณรอยละ 30 

หรือเกือบๆ 1 ใน 3 ของท้ังหมด และมีคาเฉลี่ยของขนาดของบริษัทอยูท่ี 8.796 และคาเฉลี่ยของ

อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี 2.901 และคาเฉลี่ยของความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท 0.505 แสดง

ใหเห็นวาบริษัทสวนใหญมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการจัดการควบคุมดูแลภายในท่ีดียอมสงผลใหความ

เสี่ยงทางการเงินของบริษัทนอย และสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน ซ่ึงสอดคลองกับ สรินยา เชาวน

เกษม (2553) และ จีราภรณ พงศพันธุ พัฒนะ (2558) กลาวคือผลการดําเนินงานของบริษัทมี

ความสัมพันธกับคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนี้เม่ือบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีแลว ยังอาจสงผลใหบริษัทมีการวางแผลภาษีท่ีลดลง (Rego and Wilson, 2010) 

 

4.2 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 

 

 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) เปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรแตละตัวแปร วามีความสัมพันธกันหรือไมและมีรูปแบบการสัมพันธกันไปในทิศทางใด โดย

ในงานวิจัยนี้จะเนนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ (ผลการประเมินการกํากับ

ดูแลกิจการ (CG), สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท (BOARD_SORT) และ

ประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน (CEODUAL)) กับการวางแผน

ภาษี (อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริง (ETR), อัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) และ

อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO)) ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 

                                                                       ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 

 ETR TAX/CFO TAX/ASSE

T 

CG BOARD CEODUAL SIZE PBV LEV IND 

ETR             Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

1          

Tax/CFO      Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

.025 

.509 

1 

 

        

TAX/ASSET   Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

.094* 

.015 

.117** 

.002 

1 

 

       

CG              Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

-.038 

.320 

-.049 

.200 

-.104** 

.007 

1 

 

      

BOARD        Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

-.034 

.377 

-.025 

.514 

-.116** 

.003 

.096* 

.013 

1      

CEODUAL    Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

.008 

.829 

-.041 

.284 

.035 

.366 

.055 

.156 

-.020 

.607 

1     
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 ETR TAX/CFO TAX/ASSE

T 

CG BOARD CEODUAL SIZE PBV LEV IND 

SIZE            Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

.027 

.482 

-.003 

.939 

-.111** 

.004 

.336** 

.000 

.168** 

.000 

.128** 

.001 

1    

PBV            Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

-.022 

.591 

.026 

.515 

.137** 

.001 

.042 

.294 

-.065 

.102 

.029 

.466 

.046 

.249 

1   

LEV             Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

.002 

.949 

-.011 

.767 

.186** 

.000 

.003 

.934 

.106** 

.006 

.015 

.692 

.071 

.065 

.104** 

.009 

1  

IND             Pearson 

Correlation 

                  Sig. (2-tailed) 

.004 

.920 

.055 

.154 

.059 

.124 

.067 

.080 

-.053 

.166 

.105** 

.006 

.092* 

.017 

.126** 

.002 

.089* 

.021 

1 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตาราง 4.3 การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson 

Correlation) พบวา อัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีแสดงถึงการ

วางแผนภาษี มีความสัมพันธเชิงลบกับ ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (CG), สัดสวนของ

คณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท (BOARD_SORT) ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีแสดงถึงการกํากับ

ดูแลกิจการ และขนาดของบริษัท (SIZE) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธเชิง

บวกระหวางอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) กับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (P/BV) 

และความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท (LEV) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 จากขอมูลขางตนสามารถสรุปได

วา บริษัทท่ีมีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีสัดสวนของคณะกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการของบริษัทท่ีสูง รวมถึงมีบริษัทท่ีมีขนาดใหญจะมีอัตราการวางแผนภาษีท่ีนอย 

สอดคลองกับ สัตยา  ตันจันทรพงศ (2557), ธัญพร  ตันติยวรงค (2552) และ Wang (2010) และ 

Desai and Dharmapala (2006) แตผลทางสถิติไมแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวน

ภาษีกับสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) กับประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเปน

บุคคลเดียวกัน (CEODUAL) และยังสามารถสรุปผลไดอีกวา บริษัทท่ีมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

สูง และมีความเสี่ยงทางการเงินมาก บริษัทนั้นยอมมีการวางแผนภาษีท่ีสูงดวยเชนกัน ซ่ึงอาจเกิดจาก

การท่ีผูบริหารตองการท่ีจะกระทําทุกอยางเพ่ือรักษาผลประโยชนสูงสุดใหกับบริษัท ตามทฤษฎี

ตัวแทนท่ีถูกอธิบายโดย Jensen and Meckling (1976)    

 นอกจากนี้ผลทางสถิติไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอัตราการวางแผนภาษีท่ีไดจาก

การวัดอัตราภาษีท่ีแทจริง (ETR) และอัตราภาษีตอกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

(TAX/CFO) กับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (CG), สัดสวนของคณะกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการบริษัท (BOARD_SORT) และประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร

เปนบุคคลเดียวกัน (CEODUAL) ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลกิจการ จึงสามารถกลาว

ไดวาผลทางสถิติไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีท่ีวัดคาจากอัตราภาษีท่ี

แทจริง และอัตราสวนภาษีกับกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) กับการกํากับ

ดูแลกิจการ รวมไปถึงไมพบความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีท่ีวัดคาจากอัตราภาษีท่ีแทจริง และ 

กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) กับตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ Hanlon, et al. (2005) พบวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไมมีอิทธิพล

ตอการวางแผนภาษี 
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4.3 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) 

 

การทดสอบสมมุติฐานเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับการ

วางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามสมการ 

 

TPit =   β0 + β1CGit + β2CEODUALit + β3BOARD_SORTit + β6SIZEit + β7P/BVit  

 

               +  β8LEVit +  ∑ βkINDk
𝟔
𝒌=𝟏  + εit 

 

 

สมมุติฐานท่ีใชในการวิจัย  

H1 : การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธในเชิงลบกับการวางแผนภาษี 

 

ตารางท่ี 4.4 

ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) 

 

ตัวแปร 
ETR TAX/CFO TAX/ASSET 

b beta t-Value b beta t-Value b beta t-Value 

Intercept 0.216  1.093 0.169  1.004 0.026  4.519* 

CG -0.44 -0.061 -1.423 -0.051 -0.082 -1.915 -0.002 -0.102 -2.531* 

BOARD -0.254 -0.042 -1.009 -0.028 -0.005 -0.132 -0.015 -0.077 -1.993* 

CEODUAL 0.007 0.006 0.138 -0.070 -0.062 -1.532 0.002 0.056 1.470 

SIZE 0.021 0.050 1.152 0.015 0.042 0.965 -0.002 -0.128 -3.115* 

PBV -0.004 -0.027 -0.659 0.002 0.018 0.441 0.000 0.108 2.835* 

LEV 0.035 0.021 0.516 -0.018 -0.013 -0.315 0.014 0.275 7.203* 

IND 0.001 0.004 0.090 0.030 0.099 2.434* 0.000 0.034 0.886 

F 0.594 1.698 0.000 

Prob. F 0.761 0.107 12.986 

R2 0.007 0.019 0.128 

*significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี 4.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับการวางแผน

ภาษี โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) พบวาการ

กํากับดูแลกิจการท่ีวัดคาจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (CG) และสัดสวนของ

คณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท (BOARD_SORT) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับ

การวางแผนภาษีท่ีวัดจากคาอัตราภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

กลาวคือเม่ือบริษัทมีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึน และมีสัดสวนของคณะกรรมการ

อิสระในคณะกรรมการบริษัทเพ่ิมมากข้ึน บริษัทจะมีการวางแผนภาษีท่ีวัดคาจากอัตราสวนภาษีตอ

สินทรัพยรวม (TAX/ASSET) ลดลง โดยสรุปคือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพันธเชิงลบกับการ

วางแผนภาษี ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน (H1 : การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธในเชิงลบกับการ

วางแผนภาษี) และสอดคลองกับงานวิจัยของ สัตยา  ตันจันทรพงศ (2557) กลาววา การกํากับดูแล

กิจการท่ีดีสงผลใหการวางแผนภาษีลดลง และสอดคลองกับ ธัญพร  ตันติยวรงค (2552) นอกจากนี้

ยังพบความสัมพันธในทิศทางตรงขามระหวางการวางแผนภาษีท่ีวัดคาจากอัตราภาษีสวนสินทรัพย

รวม (TAX/ASSET) กับขนาดของบริษัท กลาวคือบริษัทท่ีมีขนาดใหญจะมีการวางแผนภาษีลดลง 

สามารถอธิบายไดวาบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญมีลักษณะการถือหุนแบบ

กระจุกตัวและเปนบริษัทครอบครัว เพ่ือใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดยาวนานถึงรุนลูกหลาน 

บริษัทจึงอาจลดความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอบริษัทในอนาคต ซ่ึงการวางแผนภาษีก็เปนหนึ่งในปจจัย

เสี่ยงนั้น เนื่องจากการวางแผนภาษีมีความจําเปนท่ีจะตองใชผูท่ีมีความเชี่ยวชาญชํานาญ และมี

ความรูเฉพาะดาน มิเชนนั้นอาจทําใหเกิดความผิดพลาดและผลกระทบท่ีตามมาอยางรายแรงได จาก

สาเหตุดังกลาวจึงทําใหบริษัทท่ีมีขนาดใหญ มีการวางแผนภาษีท่ีลดลง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับบริษัท และจากผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุยังพบความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

ระหวางการวางแผนภาษีท่ีวัดคาจากอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) กับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย และความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท เม่ือบริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

ยอมทําใหผูบริหารตองการท่ีจะรักษาผลประโยชนใหไดมากท่ีสุดตามทฤษฎีตัวแทน ผูบริหารจึงมีการ

วางแผนภาษีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือประหยัดและลดคาใชจายทางภาษี สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทเพ่ิมมาก

ข้ึน 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

5.1 การอภิปรายและสรุปผลงานวิจัย 

 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ กับการ

วางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ

ดังกลาวผูวิจัยจึงทําการศึกษาการกํากับดูแลกิจการโดยวัดคาจาก 3 ตัวแปร ไดแก ผลการประเมินการ

กํากับดูแลกิจการ (CG), สัดสวนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท (BOARD_SORT) 

และประธานฝายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน (CEODUAL) เปนตัว

แปรอิสระ  ในสวนของการวางแผนภาษีซ่ึงเปนตัวแปรตามผูวิจัยจึงเลือกวัดคาจากตัวแปร 3 ตัว

ดวยกัน คือ อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง (ETR), อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

(TAX/CFO) (Zimmerman, 1983) และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) (ธัญพร  

ตันติยวรงค, 2552) สําหรับอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงนั้น งานวิจัยโดยสวนใหญจะเลือกใชคา ETR ราย

ป แตในงานวิจัยนี้จะใชเปนขอมูลเฉลี่ย 3 ป เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากรายการท่ีเกิดข้ึนชั่วคราว 

(Dyreng et al, 2007) สุดทายตัวแปรควบคุม ผูวิจัยเลือกใชตัวแปรควบคุมท้ังสิ้น 4 ตัวแปร ไดแก 

ขนาดของบริษัท, ความเสี่ยงทางการเงิน, อัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี และประเภทของ

อุตสาหกรรม  

 สําหรับกลุมตัวอยางท่ีนํามาใชศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้จะเลือกจากบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2556 – 2557 ซ่ึงแบงตามกลุมอุตสาหกรรมไดท้ังสิ้น 8 กลุม

อุตสาหกรรม ไดแก กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, กลุมสินคาอุปโภคบริโภค, กลุมธุรกิจการเงิน

, กลุมสินคาอุตสาหกรรม, กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง, กลุมทรัพยากร, กลุมบริการ และกลุม

เทคโนโลย ีโดยผูวิจัยจะไมเลือกใชกลุมธุรกิจการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพราะกลุมธุรกิจ

ดังกลาวมีการปฏิบัติทางบัญชีท่ีแตกตางกับกลุมธุรกิจอ่ืน ไมเลือกบริษัทท่ีอยูในกลุมกําลังอยูระหวาง

การฟนฟูการดําเนินงาน เพราะมีการบริหารงานแตกตางออกไปจากบริษัทปกติ นอกจากนี้จะไมเลือก

กลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากเปนกลุมบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เริ่ม

ดําเนินธุรกิจไดไมนาน และมีการปฏิบัติทางภาษีท่ีแตกตางจากบริษัทปกติ ในสวนของขอมูลท่ีนํามาใช

ในงานวิจัยจะเปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดมาจากการเก็บรวบรวมจากฐานขอมูลตางๆ เชน เว็บไซตของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ SETSMART 

เปนตน 
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 เพ่ือท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับการวางแผนภาษี ผูวิจัยจึง

ตองนําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีตางๆ มาทําการวิเคราะหตัวแปรท่ีเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 678 ตัวอยาง โดยเริ่มจากการวิเคราะหภาพรวมของลักษณะของกลุมตัวอยางตาม

ประเภทของกลุมอุตสาหกรรม พบวากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง และกลุมบริการ มีจํานวนมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.3 รองลงมาคือกลุมสินคาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 14.8 กลุม

อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนนอยสุดไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค คิดเปนรอยละ 6.5 จากนั้นใชสถิติเชิง

พรรณนาเพ่ืออธิบายคาพ้ืนฐานทางสถิติของตัวแปร ไดแก คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาคา ETR มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 0.157 และ TAX/CFO มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 0.109 และ 

TAX/ASSET มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 0.011 แสดงใหวาบริษัทโดยสวนใหญมีคาใชจายทางภาษีไมสูงมากนัก 

จึงสงผลใหแตละบริษัทมีการวางแผนภาษีไมคอยสูงมากเชนกัน เนื่องจากถาคา ETR , TAX/CFO และ 

TAX/ASSET มีคาต่ําจะแสดงใหเห็นวามีอัตราการวางแผนภาษีท่ีสูง คาเฉลี่ยของผลการประเมินการ

กํากับดูแลกิจการ คือ 3.718 แสดงใหเห็นวาบริษัทโดยสวนใหญมีการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับ 

“ดี” และมีคาเฉลี่ยของขนาดของบริษัทอยูท่ี 8.796 และคาเฉลี่ยของอัตราสวนราคาตลาดตอราคา

บัญชี 2.901 และคาเฉลี่ยของความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท 0.505 แสดงใหเห็นวาบริษัทสวนใหญ

มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการจัดการควบคุมดูแลภายในท่ีดียอมสงผลใหความเสี่ยงทางการเงินของ

บริษัทนอย และสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน ซ่ึงสอดคลองกับ สรินยา เชาวนเกษม (2553) 

และ จีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ (2558) นอกจากนี้เม่ือบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแลว ยังอาจ

สงผลใหบริษัทมีการวางแผลภาษีท่ีลดลง (Rego and Wilson, 2010) สุดทายทําการทดสอบ

สมมุติฐาน (H1: การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธเชิงลบกับการวางแผนภาษี) ผูวิจัยเลือกใชการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation)  จากการวิเคราะหดังกลาว

พบวาอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธเชิงลบกับ ผลการประเมินการ

กํา กับดูแล กิจการ  (CG) ,  สั ดส วนของคณะกรรมการ อิสระในคณะกรรมการของบริ ษัท 

(BOARD_SORT) และขนาดของบริษัท (SIZE) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ

เชิงบวกระหวางอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) กับอัตราสวนราคาตลาดตอราคาบัญชี

(P/BV) และความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท (LEV) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และการวิเคราะหความ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร พบวาการกํากับดูแลกิจการท่ีวัดคาจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (CG) 

และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท (BOARD_SORT) มีความสัมพันธในทิศ

ทางตรงขามกับการวางแผนภาษีท่ีวัดจากคาอัตราภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ   
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 จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือศึกษาลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปร

สามารถนํามาสรุปผลไดดังนี้  การวางแผนภาษีท่ีวัดคาจากอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม 

(TAX/ASSET) มีความสัมพันธเชิงลบกับการกํากับดูแลกิจการท่ีวัดคาจาก ผลการประเมินการกํากับ

ดูแลกิจการ (CG) และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท (BOARD_SORT) 

และยังพบความสัมพันธเชิงบวกกับขนาดของบริษัท (SIZE) กลาวคือการวางแผนภาษีมีความสัมพันธ

เชิงลบกับการกํากับดูแลกิจการและขนาดของบริษัท อธิบายไดวาบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

จะมีการวางแผนภาษีท่ีลดลง (สัตยา  ตันจันทรพงศ, 2557) และบริษัทท่ีมีขนาดใหญข้ึนก็จะมีการ

วางแผนภาษีท่ีลดลงเชนกัน เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท เนื่องจากตองการใหบริษัท

สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยาวนานจนถึงรุนลูกรุนหลาน นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธเชิงบวก

ระหวางการวางแผนภาษีท่ีวัดคาจากอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) กับอัตราสวน

ราคาตลาดตอราคาบัญชี (P/BV) และความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท (LEV) อีกดวย กลาวคือเม่ือ

บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน บริษัทก็จะมีการวางแผนภาษีท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผูบริหาร

ตองการท่ีจะรักษาผลประโยชนใหกับบริษัทใหไดมากท่ีสุดตามทฤษฎีตัวแทน กลาวโดยสรุปคือ การ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีสงผลใหอัตราการวางแผนภาษีลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ สัตยา  ตันจันทรพงศ 

(2557) และบริษัทท่ีมีขนาดใหญก็จะมีการวางแผนภาษีท่ีลดลงดวยเชนกัน ในขณะท่ีบริษัทท่ีผลการ

ดําเนินการท่ีดีมีแนวโนมท่ีจะมีการวางแผนภาษีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรักษาผลประโยชนใหกับบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทท่ีมีคา ETR, TAX/CFO และ TAX/ASSET ต่ํา จะหมายความถึงบริษัทนั้นมีการ

วางแผนภาษีท่ีสูง (Zimmerman, 1983; ธัญพร ตันติยวรงค, 2552)  

 

5.2 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้มีขอจํากัดในสวนของขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัย การเก็บขอมูลผลการ

ประเมินการกํากับดูกิจการเปนไปไดยาก เนื่องจากบริษัทท่ีไดคะแนนอยูในระดับต่ํากวา “ดี”  จะ

ไมไดรับการเปดเผยขอมูลดังกลาว และขอมูลของบริษัทท่ีเก็บจากแบบรายงานประจําป 56-1 ในบาง

บริษัทใหขอมูลไมครบถวน และมีรูปแบบการนําเสนอท่ีแตกตางกันทําใหตองใชระยะเวลาในการเก็บ

ขอมูลคอนขางนาน  

 สําหรับงานวิจัยในอนาคตควรพิจารณาการวัดผลการกํากับดูแลกิจการจากตัวแปรอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม ท่ีนอกเหนือจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนี้อาจลองศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ผลการดําเนินงาน เปนตน รวมถึงการเก็บ

ขอมูลยอนหลังเพ่ิมเติมเพ่ือชวยใหเกิดความแมนยําของผลงานวิจัยมากยิ่งข้ึน 
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นอกจากนี้ ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนขอมูลเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาการลงทุน สําหรับผูบริหารสามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการบริหาร เพ่ือ

เพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน และในสวนของภาครัฐสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชเพ่ือประเมิน

การปฏิบัติตามกฎหมายในเบื้องตน ซ่ึงอาจชวยลดระยะเวลาในการตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

  

รายการอางอิง 

 

Beasley M.S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of  

Director composition and financial statement fraud, The Accounting Review,  

71(4), 443 - 465. 

Black, B.S. , Gavalho, A. G. D. ,& Gorga, E. (2010). Corporate governance in Brazil.  

Emerging Markets Review, 11, 21 – 38. 

Check Derashid and Hao Zhang. (2003). Effective Tax rates and the industrial policy  

hypothesis: evidence from Malaysia. Journal of International Accounting, 

Auditing & Taxation, 12, 45 – 62. 

Conger, J.A., Finegold, D., & Lawler III, E.E. (1998). Appraising boardroom performance.  

Harvard Business Review, 76(1), 136 – 148. Retrieved October 23, 2015 from 

ABI/INFORM Global. 

Desai, M.A., and Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered  

Incentives. Journal of Financial Economics, 79, 145 – 179.  

Dyreng, Scott and Hanlon, Michelle and Maydew, Edward L. (2007). Long-Run  

Corporate Tax Avoidance. Retrieved October 23, 2015 from 

http://ssrn.com/abstract=1017610 

Evans, J. & Weir, C. (1995). Decision processes, monitoring, incentives and large firm  

performance in the UK, Management Decision, 33(6), 32 – 37. 

Fama, E.F. (1981). Stock returns, real activrty, inflation, and money, American  

Economic Revtew, 71, 545 - 565. 

Gonedes, N. (1981). Evidence on the tax effects of mflatron under historical cost  

accounting methods, Journal of Busmess, 54, 227 - 270. 

Grant Richardson and Roman Lanis. (2007). Determinants of the variability in  

corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. Journal  

of Accounting and Public Policy, 26, 689 – 704. 

Hanlon, M., Mills, L., and Slemrod, J. (2005). An Empirical Examination of Corporate  

Tax Noncompliance. Working Paper No. 1025, University of Michigan. 

 

http://ssrn.com/abstract=1017610


32 
 

  

Hoffman, W.H. (1961). The theory of tax planning. The Accounting Review, 36(2),  

274 – 281. 

Jensen, M., and Mecking, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency  

costs, and ownership structure,  Retrieved October 23, 2015, from 

http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf 

Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings  

management. Journal of Accounting and Economics, 33(3), 375 – 400. 

Rego, S.O., and Wilson, R. (2010). Executive Compensation, Equity Risk Incentives, and  

Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research, 50(3), 775 – 810. 

Wang, X. (2010). Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. Retrieved  

June 16, 2016,  from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1904046     

Xing Liu and Shujun Cao. (2007). Determinants of Corporate Effective Tax Rate:  

Evidence from Listed Companies in China. Chinese Economy, 6(40), 49 – 67. 

Zimmerman, J. (1983). Taxes and firm size. Journal of Accounting and Economics,  

5(2), 119–149 

จีราภรณ  พงศพันธุพัฒนะ . (มกราคม – มิถุนายน 2558) กลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และผลการ 

ดําเนินงานของกิจการ:บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วารสาร

วิทยาการจัดการสมัยใหม, 8(1), 67 – 77. 

ธัญพร  ตันติยวรงค . “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนภาษีและความสัมพันธระหวางการวางแผน 

ภาษีกับมูลคาของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษจากประเทศไทย” ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย., 2552. 

ไฟ  คูสุวรรณ . “การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารระดับสูงกับผลการ 

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ปริญญาบัญชี 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2556. 

วรกมล  เกษมทรัพย . “ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของกิจการ 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การ

บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร., 2553. 

เยาวนารถ เพียรธนะกูลชัย . “การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานขนาดและสัญชาติของบริษัท 

กับระดับการวางแผนภาษีอากรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย” ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี., 2552. 

 

http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1904046


33 
 

  

รัชดา  สุวรรณเกิด . (มกราคม – เมษายน 2557) ความสัมพันธระหวางความเชี่ยวชาญดานบัญชีและ 

ภาษีของผูบริหารดานการเงินและกรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วารสารการจัดการ WMS Journal of 

Management, 3(1), 17 – 29. 

ลัดดาวัลย  เพชรโรจน, สุภมาส  อังศุโชติ และอัจฉรา  ชํานิประศาสน. (2555). สถิติสําหรับการวิจัย 

และเทคนิคการใช SPSS (Statistics For Research and SPSS Application  

Techniques) (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: เจริญดีม่ันคงการพิมพ.  

สมเดช โรจนคุรีเสถียร และคณะ. (2547). เทคนิคการวางแผนและการแกปญหา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

& ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพธรรมนิติ. 

สรินยา  เชาวนเกษม . “ผลการดําเนินงานของกิจการกับคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดี” 

 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2553. 

สัตยา  ตันจันทรพงศ . (สิงหาคม 2557) อิทธิพลของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอการวางแผนภาษีของ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 10(28), 5-18. 

สัตยา  ตันจันทรพงศ . “อิทธิพลของการกํากับดูแลกิจการ การบริหารกําไร และการวางแผนภาษีท่ีมี 

ผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ปริญญา 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2556. 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) [อินเทอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: สํานักงาน; สืบคนเม่ือ

วันท่ี [25 ธันวาคม 2558]. จาก: http://www.thai-iod.com/th/index.asp  

แสงนภา  สินตระการผล และ ดารารัตน  ประชาญสิทธิ์ . “การวางแผนภาษีบริษัท” ปริญญา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร., 2541. 

โอเคเนชั่น [อินเทอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: สํานักงาน; สืบคนเม่ือวันท่ี [20 มีนาคม 2559]. จาก: 

 http://www.oknation.net/blog/ThaiLawFirm/2008/08/12/entry-1 

พัฒนกิจ [อินเทอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: สํานักงาน; สืบคนเม่ือวันท่ี [13 มีนาคม 2559]. จาก: 

http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538701323&Nty

pe=134 

ไทยไฟแนลเชี่ยลแอดไวทเซอร [อินเทอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: สํานักงาน; สืบคนเม่ือวันท่ี [20 มีนาคม  

2559]. จาก: 

http://www.thaifinancialadvisor.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5386

23997 

 

 

http://www.thai-iod.com/th/index.asp
http://www.oknation.net/blog/ThaiLawFirm/2008/08/12/entry-1
http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538701323&Ntype=134
http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538701323&Ntype=134
http://www.thaifinancialadvisor.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538623997
http://www.thaifinancialadvisor.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538623997


34 
 

  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย [อินเทอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: สํานักงาน; สืบคนเม่ือวันท่ี [13 มีนาคม  

2559]. จาก: 

 https://www.set.or.th/education/th/start/start_start_3_7.pdf 

 

  

https://www.set.or.th/education/th/start/start_start_3_7.pdf


35 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

  

ภาคผนวก ก 

แบบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีป 2555 

(Corporate Governance Self Assessment) 

 

สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
ใหคณะกรรมการหรือฝายจัดการของบริษัทจดทะเบียนประเมินตนเองในแตละเรื่องท่ีระบุไว 

• หากไดดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามแลว ใหทําเครื่องหมายถูก () ในชอง “ใช” 

• หากบริษัทยังไมไดปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไมครบถวน ใหทําเครื่องหมายถูก () ในชอง 

“ไมใช” 

 
 
 

เร่ือง ใช ไมใช 

การคุมครองสิทธิของผูถือหุน   

1. บริ ษัทมีนโยบายการ กํา กับดูแล กิจการของบริ ษัทเรื่ องการปกปองสิท ธิของ 

ผูถือหุนและการสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมใชสิทธิของตน รวมถึงผูถือหุนสถาบัน โดย

ครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแก การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ  การซื้อ

ขายหรือโอนหุน  การไดรับขาวสาร  ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ   การเขารวม

ประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ  แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี  

และเรื่องท่ีมีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไข

ขอบังคับ และหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ 

เปนตน  

  

2. บริษัทดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสําคัญท่ีเปนปจจุบันผาน 

Website ของบริษัท  การจัดใหมีจดหมายขาวถึงผูถือหุน  การจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชม

กิจการ เปนตน 

  

3. บริษัทไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทท่ีตองเปดเผย

ตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญ

เพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน   ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา   ใหสิทธิในการซักถามคณะกรรมการ

ในท่ีประชุม     ไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน 

  

4. บริษัทควรอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไปใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียง

ไดอยางเต็มท่ี และไมกระทําการท่ีจะเปนการจํากัดโอกาสในการเขาประชุมและออกเสียง

ลงมติ เชน วิธีการออกเสียงไมควรมีข้ันตอนท่ียุงยาก หรือมีคาใชจายมากเกินไป เปนตน 

  

5. บริษัทมีการจัดประชุมผูถือหุน ณ สถานท่ีผูถือหุนสามารถเดินทางไปไดงาย   
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เร่ือง ใช ไมใช 

6. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการ

ลวงหนา  โดยบริษัทปฏิบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯ แนะนําไวในแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม 

เรื่อง การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

ดังตอไปน้ี 

  

6.1. คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการเสนอเรื่องของผูถือหุน   

6.2. หลักเกณฑดังกลาวมีหัวขอตอไปน้ี   

1) สัดสวนการถือหุนของผูท่ีเสนอวาระไมเกิน 5% โดยเปนสัดสวนของ 

ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได 

  

2) รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา   

3) เกณฑการพิจารณาบรรจุ/ไมบรรจุเรื่องท่ีเสนอเปนวาระการประชุม   

4) ชองทางรับเรื่อง เชน  สงหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจสงเรื่องผาน 

Website หรือ E-mail มากอน เปนตน  

  

5) ชวงเวลาท่ีเปดรับเรื่อง   

6) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระ

การประชุมไวบน Website บริษัท  

  

7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาใน

การประชุมคณะกรรมการ  

  

8) มีการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบผาน

ชองทางตางๆ เชน Website บริษัท  ระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรพัย

ฯ  ในท่ีประชุมผูถือหุน เปนตน   

  

7. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ

ลวงหนากอนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังตอไปน้ี  

  

1) กําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน   

2) แจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน   

3) วิธีการสงคําถามลวงหนา เชน ใหผูถือหุนสงคําถามผาน Website ของบริษัท 

หรือ E-mail หรือ สงจดหมายถึงคณะกรรมการ เปนตน 

  

4) ชวงเวลาท่ีเปดใหสงคําถามลวงหนา กอนถึงวันประชุมผูถือหุน   

5) มีกระบวนการกลั่นกรองคําถามลวงหนาท่ีผูถือหุนถาม เพ่ือใหคณะกรรมการ

พิจารณาในการตอบคําถามเหลาน้ัน 

  

6) บริษัทไดตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม   

7) บริษัทไดตอบคําถามใหผูถือหุนทราบในวันประชุม   

8) บริษัทไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบถึงคําถามท่ีมีผูถือหุนถามมาลวงหนา 

และคําตอบของคําถามเหลาน้ัน 
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หนังสือเชิญประชุม   

8. บริษัทไดใหขอมูลวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยกําหนดวาระการประชุมผู

ถือหุนไวเปนเรื่องๆ และมีการระบุวัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระท่ีเสนอไว

ชัดเจน รวมถึงมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจดังตอไปน้ี 

  

8.1. วาระการแตงตั้งกรรมการ     

1) ขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลท่ีเสนอแตงตั้ง เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ อายุ ประเภท

กรรมการ การศึกษา ประสบการณ เปนตน   

  

2) การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน โดยหากกิจการใดเปนกิจการท่ีอาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทก็ไดระบุไวชัดเจนแลว 

  

3) หลักเกณฑและวิธีการสรรหา (กรณีแตงตั้งกรรมการใหม)   

4) จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงและผลการปฏิบัติงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณี

แตงตั้งกรรมการเดิม) 

  

5) ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา (ถามีคณะกรรมการสรรหา)     

6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติ

ได   

  

8.2. วาระการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ      

1) จํานวนเงินและรูปแบบคาตอบแทนแยกตามตําแหนงหรือภาระหนาท่ีของ

กรรมการ 

  

2) นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ   

3) หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคาตอบแทน   

4) สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไดรับในฐานะกรรมการ   

5) ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ถามีคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน) 

  

6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติ

ได   

  

8.3. วาระการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี   

1) ช่ือผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี   

2) ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี   

3) จํานวนปท่ีทําหนาท่ีใหบริษัท (กรณีแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ี

เปลี่ยนตัวผูสอบบัญชี (กรณีแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใหม) 

  

4) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบบัญชี   

5) ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติ

ได   

  



39 
 

  

เร่ือง ใช ไมใช 

8.4. วาระการจายเงินปนผล    

1) นโยบายการจายเงินปนผล   

2) จํานวนเงินท่ีจายจริงเทียบกับนโยบาย   

3) เหตุผลหากการจายเงินปนผลไมเปนไปตามนโยบาย   

4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตดัสนิใจลงมติ

ได   

  

8.5. วาระเพ่ือพิจารณาเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การเพ่ิม/ลดทุน   การแกไขขอบังคับ  

การขาย/เลิก/โอนกิจการ  การควบรวมกิจการ เปนตน 

  

1) รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ   

2) วัตถุประสงค เหตุผลหรือความจําเปน   

3) ผลกระทบตอบริษัทและผูถือหุน   

4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติ

ได   

  

9. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการ โดย 

  

9.1. คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการเสนอช่ือบุคคล    

9.2. หลักเกณฑดังกลาวมีหัวขอตอไปน้ี   

1) ชองทางรับเรื่อง เชน สงหนังสือถึงคณะกรรมการสรรหา  สงหนังสือถึง

คณะกรรมการ เปนตน   

  

2) ชวงเวลาท่ีเปดรับ   

3) รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา เชน ขอมูลคุณสมบัติโดยละเอียด

ของผูไดรับเสนอช่ือ การแสดงความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ เปนตน 

  

9.3. คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑท่ีกําหนดผานชองทางตางๆ เชน 

ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ  Website บริ ษัท 

เปนตน 

  

9.4. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผู ถือหุนสวนนอยเสนอตาม

กระบวนการสรรหาท่ีบริษัทกําหนดไว 

  

10. บริษัทแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึง

สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญ

ประชุม 

  

11. คณะกรรมการสนับสนุนใหผูถือหุนใชแบบมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนด

ทิศทางการลงคะแนนเสียงและระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได  

  

12. คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานในหนังสือเชิญประชุม ใหเปน

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

  

13. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาผาน 

Website ของบริษัทอยางนอย 28 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน  

  



40 
 

  

 

เร่ือง ใช ไมใช 

14. ขอมูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพรผาน Website ของบริษัท มีขอมูลเหมือนกับขอมูล

ท่ีบริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร  

  

15. บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมผู

ถือหุนมากกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

  

16. หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน ควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และ

เผยแพรพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนท่ีเปนฉบับภาษาไทย 

  

การดําเนินการประชุม   

17. บริษัทแจงกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบในท่ี

ประชุมผูถือหุน 

  

18. กรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน    

19. ในกรณีท่ีกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมครบทุกทาน อยางนอยมีบุคคลดังตอไปน้ี

เขาประชุมผูถือหุน 

  

1) ประธานกรรมการ   

2) กรรมการผูจัดการ   

3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

4) ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ถามี)   

5) ประธานคณะกรรมการสรรหา (ถามี)   

20. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องท่ี

เก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัท 

  

21. คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายคน   

22. ในการประชุมผูถือหุนควรจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลาย

รายการ  

  

23. บริษัทใชบัตรลงคะแนนในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการเก่ียวโยง 

การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน 

  

24. คณะกรรมการควรสงเสริมใหบริษัทนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน  ท้ังการ

ลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนน และการแสดงผล เพ่ือใหการประชุมดําเนินไปอยาง

รวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 

  

25. คณะกรรมการสงเสริมใหบริษัทจัดใหมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนและเปดเผยใหท่ีประชุมทราบพรอมกับบันทึกไวใน

รายงานการประชุม 

  

การจัดทํารายงานการประชุมและการเปดเผยมติการประชุม   

26. รายงานการประชุมผูถือหุนควรบันทึกขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย   

1) รายช่ือกรรมการท่ีเขา/ไมเขารวมประชุม   

2) คําช้ีแจงท่ีเปนสาระสําคัญ   

3) คําถามและคําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป   

4) ข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน   
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5) มติท่ีประชุมโดยแยกเปนคะแนนท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

 ท้ังน้ีใหเปดเผยมติการประชุมในวันทําการถัดไปบน Website 

  

27. เผยแพรรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน   

28. มีชองทางเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการ

ประชุมครั้งตอไป เชน ผาน Website ของบริษัท เปนตน 

  

การปองกันการใชขอมูลภายใน   

29. มาตรการปองกันกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานใชขอมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน

แกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ  

  

1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมลูภายในของบริษัทและแนวทาง 

ปองกันการใชขอมูลภายในท่ีเปนลายลักษณอักษร 

  

2) คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและวิธีการ

รายงานเพ่ือใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานท่ีมีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนว

ปฏิบัต ิ

  

3) คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบรหิารท่ีมีหนาท่ีรายงานการถือครอง

หลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. จัดสงรายงานดังกลาวตอ

คณะกรรมการเปนประจํา 

  

4) มีการแจงแนวทางและนโยบายขางตนใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ   

5) มีการตดิตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ   

6) มีการเปดเผยในรายงานประจําป   

การมีสวนไดเสียของกรรมการ   

30. การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหารและผูเก่ียวของตอคณะกรรมการ    
1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนไดเสีย

ของตนและผูเก่ียวของตอคณะกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพ่ือ

ประโยชนโดยรวมของบริษัท 

  

2) แนวทางดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจและขอกําหนดของหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพยฯ เปน

ตน 

  

3) กําหนดผูรับผดิชอบท่ีคณะกรรมการจะใหกรรมการและผูบริหารนําสงขอมูลสวนได

เสียของตนและผูเก่ียวของ 
  

4) กําหนดเวลาในการรายงานขอมูลสวนไดเสีย ใหคณะกรรมการทราบขอมูลของ

กรรมการและผูบริหาร รวมท้ังผูเก่ียวของ  โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการตอง

พิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการหรือผูบริหารท่ีมสีวนไดเสียหรือมสีวน

เก่ียวของ 
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31. คณะกรรมการกําหนดแนวทางเพ่ือไมใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวน

เก่ียวของอยางมีนัยสําคัญท่ีอาจทําใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นได

อยางอิสระ เขารวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูท่ีมี

สวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของดังกลาว  
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บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
ใหคณะกรรมการหรือฝายจดัการของบริษัทจดทะเบียนประเมินตนเองในแตละเรื่องท่ีระบุไว 

 หากไดดูแลใหบริษัทปฏิบัตติามแลว ใหทําเครื่องหมายถูก () ในชอง “ใช” 

 หากบริษัทยังไมไดปฏิบัติหรือปฏบัิติยังไมครบถวน ใหทําเครื่องหมายถูก () ในชอง “ไมใช” 

เร่ือง ใช ไมใช 

การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย   

32. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย พรอมมาตรการ

ดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม 
  

33. คณะกรรมการควรมีการแถลงนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการปฎิบัติท่ีเปนธรรมและ

รับผิดชอบกับผูมีสวนไดเสีย 
  

1) ผูถือหุน   

2) พนักงาน    

3) ลูกคา    

4) คูคา   

5) เจาหน้ี   

6) ชุมชน/สังคม   

ก. ไดพิจารณาเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโดยตรงแลว   

ข. ขยายไปสูเรื่องท่ีคณะกรรมการเห็นวาเปนหนาท่ีท่ีควรทําตอสวนรวม   

7) สิ่งแวดลอม   

ก. ไดพิจารณาเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโดยตรงแลว   

ข. ขยายไปสูเรื่องท่ีคณะกรรมการเห็นวาเปนหนาท่ีท่ีควรทําตอสวนรวม   

34. ประธานหรือกรรมการผูจัดการควรกลาวถึงนโยบายดาน CSR  เชน ในสารจากประธาน 

หรือสารจากกรรมการผูจัดการ 
  

35. การจัดใหมีโครงการ หรือแนวทางในการตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน รวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

  

36. มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการท่ีบริษัทละเมิดสิทธิ

ตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย 
  

37. กลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย   

1) กําหนดวิธีการท่ีใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม เชน การจัดรับฟงความคิดเห็น  การเปด

ชองทางใหสงขอเสนอแนะถึงคณะกรรมการ เปนตน 
  

2) มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
  

38. คณะกรรมการกําหนดใหมีกระบวนการและชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

ของผูมีสวนไดเสีย โดยควรเปดเผยกระบวนการและชองทางใน Website  หรือรายงาน

ประจําป เชน ผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 

  

39. มีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส เชน ไมเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแส เปนตน   
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เร่ือง ใช ไมใช 

40. กําหนดกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส   
1) มีการตรวจสอบขอมลู   
2) มีการรายงานตอคณะกรรมการ   

การเปดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม   

41. บริษัทควรเปดเผยกิจกรรมตางๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายการปฎิบัติ

ตอผูมีสวนไดเสีย 
  

42. บริษัทควรเปดเผยกลไกในการสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการปฏิบัติตาม

นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 
  

43. บริษัทจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการไวใน

รายงานประจําปหรือจัดทําเปนฉบับตางหากแยกจากรายงานประจําป 
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
ใหคณะกรรมการหรือฝายจัดการของบริษัทจดทะเบียนประเมินตนเองในแตละเรื่องท่ีระบุไว 
 หากไดดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามแลว ใหทําเครื่องหมายถูก () ในชอง “ใช” 
 หากบริษัทยังไมไดปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไมครบถวน ใหทําเครื่องหมายถูก () ใน

ชอง “ไมใช” 

เร่ือง ใช ไมใช 

44. เปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน

อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 

  

45. จัดใหมีการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตร

มาส นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

  

46. ในรอบปท่ีผานมา บริษัทไมถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ดําเนินการ

เน่ืองมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด 
  

47. มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา   

48. เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องตอไปน้ีในรายงานประจําปของบริษัท   
1) รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป   
  

2) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis หรือ MD&A) นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 
  

3) บทบาท หนาท่ี และความเห็นจากการปฏิบัตหินาท่ีในปท่ีผานมาของคณะกรรมการ     
4) บทบาท หนาท่ี และความเห็นจากการปฏิบัตหินาท่ีในปท่ีผานมาของคณะกรรมการ

ชุดยอย  
  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ   
2) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ถามี)   
3) คณะกรรมการสรรหา (ถามี)   

5) จํานวนครั้งของการประชุม และจาํนวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมใน

ปท่ีผานมา 
  

6) นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง ท่ีสะทอนถึง

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลกัษณะของ

คาตอบแทนดวย  
  

7) คาตอบแทนกรรมการท่ีเปดเผยรวมถึงสวนท่ีกรรมการไดรับจากการทําหนาท่ีอ่ืนให

บริษัท เชน ท่ีปรึกษา และรวมถึงสวนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการ และการทํา

หนาท่ีอ่ืน เชน ท่ีปรึกษาในบริษัทยอย 
  

8) นโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยสรุป   
9) นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง   
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เร่ือง ใช ไมใช 
10) นโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด   
11) ผลของการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏบัิติตามนโยบาย

ดังกลาว รวมถึงกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล  
  

12) ประวัติการอบรมของกรรมการ   
13) มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจําป  
  

49. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ควรครอบคลุมในเรือ่ง

ดังตอไปน้ี 
  

1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใชนโยบายบัญชี

ท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 
  

2) รายงานทางการเงินมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี   

3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินลงนามโดย

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  
  

50. มีขอมูลท่ีเปนปจจุบันใน Website ของบริษัท อยางนอยดังตอไปน้ี   

1) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท   

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท   

3) โครงสรางและรายช่ือคณะกรรมการและผูบริหาร   

4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ท้ังฉบับปจจุบัน

และของปกอนหนา 
  

5) แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได   

6) ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอนักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุน หรือสื่อ

ตางๆ 
  

7) โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม   

8) โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special 

purpose enterprises/ vehicles หรือ SPEs/SPVs 
  

9) กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง  
  

10) การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ   ผูบริหาร

ระดับสูง 
  

11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน    

12) ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)   

13) นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท   

14) ผลของการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาว รวมถึงกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล 
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เร่ือง ใช ไมใช 
15) ประวัติการอบรมของกรรมการ   
16) มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจําป  
  

51. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ควรครอบคลุมในเรือ่ง

ดังตอไปน้ี 
  

4) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใชนโยบายบัญชี

ท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 
  

5) รายงานทางการเงินมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี   

6) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินลงนามโดย

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  
  

52. มีขอมูลท่ีเปนปจจุบันใน Website ของบริษัท อยางนอยดังตอไปน้ี   

15) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท   

16) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท   

17) โครงสรางและรายช่ือคณะกรรมการและผูบริหาร   

18) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ท้ังฉบับปจจุบัน

และของปกอนหนา 
  

19) แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได   

20) ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอนักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุน หรือสื่อ

ตางๆ 
  

21) โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม   

22) โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special 

purpose enterprises/ vehicles หรือ SPEs/SPVs 
  

23) กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง  
  

24) การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ   ผูบริหาร

ระดับสูง 
  

25) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน    

26) ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)   

27) นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท   

28) นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ   

29) กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
  

30) กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
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เร่ือง ใช ไมใช 

31) จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก

ลงทุนสัมพันธ 
  

32) ขาวของบริษัท   

33) ขอมูลท่ีเปดเผยใน Website มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

34) คุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท   

53. มีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ   

54. ผูบริหารมีสวนรวมในการดําเนินงานนักลงทุนสัมพันธ เชนการพบนักลงทุน   

55. มีการจัดทําแผนงานนักลงทุนสัมพันธประจําป   

56. เปดเผยชองทางติดตอกับหนวยงานหรือผู ท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ไดแก 

Website  รายงานประจําป เปนตน 
  

57. ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ช่ือบุคคลท่ี

สามารถใหขอมูลได หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และอีเมล เปนตน 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการหรือฝายจัดการของบริษัทจดทะเบียนประเมินตนเองในแตละเรื่องท่ีระบุไว 
 หากไดดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามแลว ใหทําเครื่องหมายถูก () ในชอง “ใช” 
 หากบริษัทยังไมไดปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไมครบถวน ใหทําเครื่องหมายถูก () ใน

ชอง “ไมใช” 

เร่ือง ใช ไมใช 
58. คณะกรรมการพิจารณาและเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของ

คณะกรรมการท่ีมีความหลากหลายในดานทักษะ ประสบการณ ความรูความสามารถ
เฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัท และการไมกีดกันในเรื่องเพศ  

  

59. คณะกรรมการควรมีขนาดท่ีเหมาะสมและประกอบดวยบุคลท่ีมีความรู ประสบการณ 
และความสามารถท่ีเพียงพอ ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวน
ไมนอยกวา 5 คน และไมควรเกิน 12 คน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขนาด  ประเภท  และความ
ซับซอนของธุรกิจ 

  

60. กรรมการท่ีไมเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คนท่ีมีประสบการณในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดําเนินการอยู 

  

61. บริษัทควรเปดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเปนทางการและโปรงใส และจํานวนปการ
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และ 
Website   

  

62. เปดเผยรายช่ือกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุนบริษัท ท่ีแสดงให
เห็นวาคณะกรรมการมีความรู ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณท่ีเปน
ประโยชนตอบริษัทผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป  Website บริษัท เปนตน  

  

63. คณะกรรมการควรกําหนดอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการให
ชัดเจน และเพ่ือไมใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด 

  

64. ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ    

65. ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ   

66. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเปน “กรรมการอิสระ” เพ่ือให
กรรมการอิสระของบริษัทมีความเปนอิสระอยางแทจริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท  

  

67. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเขมกวาขอกําหนด เชน กําหนดใหกรรมการอิสระถือหุน
ไดนอยกวาขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนตน 

  

68. จํานวนกรรมการอิสระคิดเปนอยางนอย 1/3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ   

69. คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป 
นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก  ในกรณีท่ีจะ
แตงตั้งกรรมการอิสระน้ันใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการควรพิจารณาอยาง
สมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว 

  

70. จํานวนกรรมการ (ท่ีไมรวมกรรมการอิสระ) ในคณะกรรมการเปนไปตามสัดสวนอยาง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนแตละกลุม  

  

71. ในกรณีตอไปน้ี คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด 
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1
 ผูบ้รหิารระดบัสงู ในทีน้ี่ หมายความตามระดบัทีบ่รษิทักาํหนด 

เร่ือง ใช ไมใช 

1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกัน   

2) ประธานคณะกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ   

3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน   

4) ประธานคณะกรรมการเปนสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน หรือมี 
หรือไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบดานการบริหาร 

  

72. เปดเผยขอมูลในรายงานประจําปอยางชัดเจนวากรรมการรายใดเปนตัวแทนผูถือหุน / 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

  

73. คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการชัดเจน โดยระบุไวในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ ไดแก 

  

1) กําหนดจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงในแตละวาระ เชน กําหนดตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน จํากัด เปนตน 

  

2) กําหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด เชน ไมเกิน 3 วาระ
ติดตอกัน เปนตน   

  

74. คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการชุดยอยชัดเจน   

1) กําหนดจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงในแตละวาระ     
2) กําหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด   

75. เปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการแตละคน   

76. กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท  แตหากมี
กรรมการคนใดดํารงตําแหนงมากกวาน้ัน  คณะกรรมการไดพิจารณาประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการรายดังกลาว และช้ีแจงเหตุผลและผลของการปฏิบัติ
หนาท่ี 

  

77. คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน
ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง 0

1 ท้ังประเภทของตําแหนงกรรมการและ
จํานวนบริษัทท่ีสามารถไปดํารงตําแหนงได  ท้ัง น้ี ตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

  

78. เปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของผูบริหารระดับสูงแตละคน    

79. มีผูรับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทท่ีเปนพนักงานประจําของบริษัท    

80. คณะกรรมการควรจดัใหมีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ี
เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการบริษัท  นอกจากน้ี ควรเปดเผยคุณสมบัติ
และประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบน Website ของบริษัท 

  

81. หนาท่ีของเลขานุการบริษัท   

1) ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการตองทราบในการทํา
หนาท่ีอยางเปนประโยชนตอบริษัท 

  

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ     
3) ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ   
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เร่ือง ใช ไมใช 

4) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ     

5) ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ   

82. เลขานุการบริษัทควรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองดานกฎหมาย 
การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

  

คณะกรรมการชุดยอย   
83. คณะกรรมการตรวจสอบ   

1) คณะกรรมการใหความเห็นชอบการกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
หรือกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเปนลายลักษณอักษร  

  

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามเกณฑท่ีเก่ียวของ   

3) กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดาน
บัญชีหรือการเงิน 

  

4) รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ    

5) รายงานการทําหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป   
ก. เปดเผยจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   

ข. เปด เผยจํ านวนครั้ ง ท่ีกรรมการตรวจสอบแตละคนเข าร วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

ค. คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นจากการทําหนาท่ีตามกฎบัตรท่ีกําหนดไว   

84. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   

1) คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเพ่ือทําหนาท่ีชวย
พิจารณาหลักเกณฑการจายและรปูแบบคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
เพ่ือเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาตอบแทน
ของผูบริหารระดับสูง สวนคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนําเสนอ
ท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัต ิ

  

2) คณะกรรมการใหความเห็นชอบการกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ห รื อ ก ฎ บั ต ร ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ค า ต อ บ แ ท น ท่ี เ ป น 
ลายลักษณอักษร 

  

3) เปดเผยรายช่ือสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณุสมบัตขิองสมาชิก
แตละคน 

  

4) คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   
ก. ประธานเปนกรรมการอิสระและไมใชประธานคณะกรรมการ   

ข. สมาชิกสวนใหญเปนกรรมการอิสระ   

5) รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ    

6) รายงานการทําหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป    

ก. เปดเผยจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   

ข. เปดเผยจํานวนครั้งท่ีกรรมการพิจารณาคาตอบแทนแตละคนเขารวมประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
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เร่ือง ใช ไมใช 

ค. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนใหความเห็นจากการทําหนาท่ีตามกฎบัตร

ท่ีกําหนดไว 
  

85. คณะกรรมการสรรหา   

1) คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือชวยทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑ

และกระบวนการในการสรรหากรรมการและอาจรวมถึงผูบริหารระดับสูง รวมท้ัง

คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดกําหนดไว และเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการ ซึ่งจะนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ 

  

2) คณะกรรมการควรเปดเผยหลักเกณฑและข้ันตอนในการสรรหากรรมการและ

ผูบริหารระดับสูงใหทราบ   
  

3) คณะกรรมการใหความเห็นชอบการกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

หรือกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาท่ีเปนลายลักษณอักษร 
  

4) เปดเผยรายช่ือสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและคุณสมบัติของสมาชิกแตละคน   

5) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา   

ก. ประธานเปนกรรมการอิสระและไมใชประธานคณะกรรมการ   

ข. สมาชิกเปนกรรมการอิสระท้ังคณะ   

6) รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ   

7) รายงานการทําหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป    

ก. เปดเผยจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการสรรหา   

ข. เปดเผยจํานวนครั้งท่ีกรรมการสรรหาแตละคนเขารวมประชุมคณะกรรมการ

สรรหา 
  

ค. คณะกรรมการสรรหาใหความเห็นจากการทําหนาท่ีตามกฎบัตรท่ีกําหนดไว   

86. คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ควรมีการประชุมอยาง

นอย 2 ครั้งตอป 
  

87. ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา 

ห รื อค ณะก ร รม กา ร พิ จ า รณา ค า ต อบแทน  ค ว รมี ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อมู ล ขอ ง 

ท่ีปรึกษาน้ันไวในรายงานประจําป รวมท้ังความเปนอิสระ หรือไมมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

  

88. คณะกรรมการไดพิจารณาแบงแยกอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ และฝายจัดการ

อยางชัดเจน เชน อํานาจดําเนินการทางการเงิน หรืออํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

เปนตน 

  

89. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ   

1) คณะกรรมการควรจัดใหมีและใหความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีเปน

ลายลักษณอักษร  
  

2) สื่อสารใหทุกคนในองคกรเขาใจ   

3) มีวิธีการสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ี

กําหนด  
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4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบาย

ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  

90. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)   

1) คณะกรรมการใหความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณอักษร   

2) จรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมผูปฏิบัติท้ังในระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน   

3) สื่อสารใหทุกคนในองคกรเขาใจถึงมาตรฐานดานจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท   

4) มีวิธีการสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ    

5) มีมาตรการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยางจริงจังและประเมิน

ประสิทธิผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 
  

91. รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน   

1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํา

รายการท่ีชัดเจนและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปน

สําคัญ เชน ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

  

2) คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด   

3) ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ   

4) เปดเผยขอมูลถูกตองครบถวนในรายงานประจําปและแบบ 56-1   

92. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน   

1) มีระบบการควบคุมดานการดาํเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย  
  

2) มีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ี

วางไวเพ่ือรายงานคณะกรรมการ 
  

3) หนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ

หนาท่ี  
  

4) มีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส   

5) คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  

6) คณะกรรมการใหความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวในรายงาน

ประจําป 
  

7) คณะกรรมการควรจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ

หนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว และควรทบทวน

ระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหเปดเผยไวในรายงานประจําป 

  

93. การบริหารความเสี่ยง   

1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมท้ังองคกร    

2) มีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและรายงาน

คณะกรรมการเปนประจํา 
  

3) คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและ

ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีจําเปน 
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4) ใหเปดเผยไวในรายงานประจําป  และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา  ระดับความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและ
รายการผิดปกติท้ังหลาย 

  

94. คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจําป 

  

95. คณะกรรมการควรจัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะแจงเบาะแส 
หรือผูมีสวนไดเสียผานทาง Website หรือรายงานตรงตอบริษัท โดยชองทางในการแจง
เบาะแสอาจกําหนดใหผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือใหมี
การตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบรษัิทกําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ 

  

96. คณะกรรมการควรมีหนาท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะสงไปเปน
กรรมการในบริษัทยอย เพ่ือควบคุมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท และการ
ทํารายการตางๆ ใหถูกตอง 

  

97. การประชุมคณะกรรมการ   

1) คณะกรรมการไดมีการกําหนดตารางการประชุมและวาระประชุมเปนการลวงหนา 
และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว 

  

2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการรวมกันพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุม   

3) มีการกําหนดวิธีการใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได     

4) กรรมการไดรับเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีสารสนเทศสําคัญครบถวน ลวงหนา
อยางนอย 5 วันทําการกอนวันประชุม 

  

5) กรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูท่ีบริษัทกําหนดไว   

6) กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมท่ี
ไดจัดใหมีข้ึนในรอบป 

  

7) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาใหกรรมการอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ และ
ควรสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ รวมท้ังประเด็นการกํากับดูแลกิจการ 

  

8) คณะกรรมการควรสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือใหขอมูลในฐานะท่ีเก่ียวของกับปญหาโดยตรง และเพ่ือมี
โอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

  

9) คณะกรรมการควรเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ 
เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ี
กําหนด   

  

10) ในกรณีท่ีจําเปนคณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู
ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

  

11) คณะกรรมการควรถือเปนนโยบายใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสท่ีจะประชุม
ระหวางกันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงให
กรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย 

  

12) รายงานการประชุม   

ก. สาระสําคัญประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย   
• วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม   

• ช่ือกรรมการท่ีเขาประชุมและกรรมการท่ีขาดประชุม   
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 สรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอคณะกรรมการ   

 สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ   

 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไมเห็นดวย (ถามี)   

 ช่ือผูจดรายงาน   
 ช่ือผูรับรองรายงาน   

ข. ระบบการจัดเก็บดี สืบคนงาย แตไมสามารถแกไขโดยไมผานท่ีประชุม
คณะกรรมการ 

  

13) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการไมควรนอยกวา 6 ครั้งตอป   

14) เปดเผยจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละคน เขารวมประชุมคณะกรรมการ ตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.  

  

15) มีการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมไดประชุมทุกเดือน  

  

16) กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการ 
เพ่ืออภิปรายปญหาตางๆเก่ียวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ และแจงให
กรรมการผูจัดการทราบผลการประชุมดวย 

  

98. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   

1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
อยางนอยปละ1 ครั้ง 

  

2) คณะกรรมการรวมกันกําหนดหลักเกณฑการประเมิน    

3) คณะกรรมการทําการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองเปนคณะ    

4) คณะกรรมการทําการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองเปนรายบุคคล    

5) คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงการ
ทํางาน 

  

6) คณะกรรมการควรกําหนดบรรทัดฐานท่ีจะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมี
หลักเกณฑ 

  

7) เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน และผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีท้ังคณะ และ
รายบุคคลในภาพรวมไวในรายงานประจําป 

  

8) บริษัทควรจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุกๆ 3 ป 
และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานประจําป 

  

99. คาตอบแทนกรรมการ    
1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ี

ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากผูถือหุน 
  

2) มีกระบวนการพิจารณาจํานวนเงินคาตอบแทนแตละป ท่ีโปรงใส สามารถ
เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติการจาย
คาตอบแทน 

  

3) คาตอบแทนเหมาะสมกับประสบการณ ภาระ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากกรรมการแตละคน 
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ฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พฤษภาคม 2556 

 

 
 

เร่ือง ใช ไมใช 

4)    

5) กรรมการท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิม เชน เปนกรรมการชุด
ยอย ไดรับคาตอบแทนเพ่ิม 

  

6) เปดเผยรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีกรรมการแต
ละคนไดรับ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีไดรับในฐานะกรรมการ หรือ
หนาท่ีอ่ืน เชน ท่ีปรึกษา รวมท้ังคาตอบแทนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการ หรือ
หนาท่ีอ่ืนในบริษัทยอย เชน ท่ีปรึกษา แยกตามตําแหนงหรือภาระหนาท่ี เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความเช่ือมโยงกับนโยบายท่ีกําหนด 

  

100. คาตอบแทนกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง   
1) ควรเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดภายในกรอบท่ีไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
  

2) คณะกรรมการและกรรมการผูจัดการรวมกันกําหนดเกณฑการประเมินผลงานของ
กรรมการผูจัดการ 

  

3) คณะกรรมการประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ โดยไมมีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร
รวมพิจารณา หรือคณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เปนผูประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ 

  

4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการตามผลการประเมิน   

5) ประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหกรรมการ
ผูจัดการทราบ  

  

6) ระดับคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควร
สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน  และตองคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีผูถือหุนไดรับ รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท 

  

101. แผนการสืบทอดงาน   

1) คณะกรรมการกําหนดแผนในการสืบทอดงาน   

2) คณะกรรมการพิจารณาแผนการพัฒนาผูบริหารเพ่ือประโยชนในการสืบทอดงาน   

3) คณะกรรมการควรจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหาร   
4) คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเปนประจําถึงสิ่งท่ีไดทําไป

ระหวางป ควบคูไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน 
  

5) บริษัทมีการพัฒนาผูบริหารตามแผนท่ีกําหนดไว   

6) บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีแทนกรณีกรรมการผูจัดการหรือผูบริหาร
ระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
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ประวัติการศึกษา 

 

ชื่อ นางสาวน้ําทิพย ขําตนวงษ 

วันเดือนปเกิด 24 พฤศจิกายน 2530 

วุฒิการศึกษา 

 

ตําแหนง 

ปการศึกษา 2554: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวชีวการแพทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลูกจางชั่วคราว 

โรงพยาบาลทหารผานศึก 

ประสบการณทํางาน 2556 – ปจจุบัน: ลูกจางชั่วคราว แผนกสงกําลัง 

บํารุงสายแพทย กองบริการสายแพทย  

โรงพยาบาลทหารผานศึก 
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