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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

  

 เร่ือง ภาษเีงินได้ 

 

วิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ ประเด็นหลัก ของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรู้
ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคตจาก  
ก. การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการจ่ายช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตาม
บญัชี ของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ  
ข. รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของกิจการ 
 
ความหมาย 
ก าไรทางบญัชี หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 
ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดซ่ึงค านวณตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีเพื่อใชค้  านวณภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระ (หรือไดรั้บคืน) 
 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระหรือสามารถขอคืนได ้ซ่ึงเกิดจากก าไร 
(ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวด 
 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ท่ีกิจการตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจาก ผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการสามารถขอคืนไดใ้นอนาคตซ่ึงเกิด
จาก 
ก. ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 
ข. ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป 
ค. เครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป 
 
ผลแตกต่างช่ัวคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงใน งบ
แสดงฐานะการเงิน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ผลแตกต่างชั่วคราวอาจจดัเป็นประเภทใด
ประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
ก. ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี หมายถึง ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีกิจการตอ้งน าไปรวมเป็นรายไดใ้นการ
ค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เม่ือกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชี ของ
สินทรัพยห์รือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน 
ข. ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี หมายถึง ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีกิจการสามารถนาไปหักเป็นค่าใชจ่้ายใน
การค านวณกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เม่ือกิจการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยห์รือจ่ายชาระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน 
 
ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น หมายถึง มูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางภาษีอากร 
 
การรับรู้และการวดัมูลค่าหนีสิ้นภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีค านวณจากก าไรสุทธิส าหรับงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผา่นมา (ท่ีถูกประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีเพิ่มเติม) ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระตอ้งรับรู้เป็นหนีสิ้น 
 
แต่หากจ านวนภาษีท่ีได้ช าระไปแล้วในงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผ่านมามากกว่าภาษีท่ีตอ้งช าระส าหรับงวด
นั้นๆ ให้รับรู้ส่วนเกินนั้นเป็นสินทรัพย์ โดยใชอ้ตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาด
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
การรับรู้และการวดัมูลค่าหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ขั้นตอนการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย 

1. พิจารณามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการของหน่วยงานท่ีเสียภาษีตามหลกั 
การบญัชีของหน่วยงานท่ีออกรายงาน 

2. พิจารณาฐานภาษี ซ่ึงก็คือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการของหน่วยงานท่ีเสียภาษีท่ีรับรู้ ตาม
หลกัการ กฎเกณฑ ์และนโยบายทางภาษีอากรท่ีหน่วยงานนั้นถือปฏิบติัอยู ่
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3. เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการตามข้อ 1 และ ฐานภาษีของ
สินทรัพย ์และหน้ีสินแต่ละรายการตามขอ้ 2 ความแตกต่างดงักล่าวเรียกวา่ผลแตกต่าง 

4. พิจารณาผลแตกต่างที่เกิดขึ้นตามข้อ 3 ว่าเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวหรือ ผลแตกต่างถาวร  โดย
พิจารณาวา่ หากผลแตกต่างนั้นมีการกลบัรายการในอนาคต (มีผลกระทบต่อค่าใชจ่้าย (รายได)้ภาษี
เงินไดใ้นอนาคต) จะเป็นผลแตกต่างชัว่คราว แต่ถา้ไม่มีการกลบัรายการจะเป็นผลแตกต่างถาวร 
 

ตัวอย่างของผลแตกต่างช่ัวคราว 

 รายจ่ายจากการตั้งส ารอง (เช่น ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ, ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ, ผลประโยชน์
ของพนกังานคา้งจ่าย เป็นตน้) 

 สัญญาเช่าทางการเงิน (เงินงวดท่ีจ่าย, ค่าเส่ือมราคา, ดอกเบ้ียจ่าย) 
 เงินรับล่วงหนา้กรณีท่ีถือเป็นรายไดท้างภาษีอากรเม่ือไดรั้บเงิน 
 ก าไร/ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากความแตกต่าง ของสกุล

เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานกบัสกุลเงินท่ีใชใ้นการน าส่งภาษี 
 

ตัวอย่างของผลแตกต่างถาวร 

 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตรี ของประมวลรัษฎากร 
 ค่าเช่ารถส่วนท่ีเกิน 36,000 บาทต่อเดือน 
 ค่าเส่ือมราคารถยนตส่์วนท่ีเกินจากมูลค่าตน้ทุน 1 ลา้นบาท 
 ค่าเล้ียงรับรองท่ีเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจ (เช่น รายจ่ายส่วนตวั, รายจ่ายท่ีไม่มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่าย) 
 รายจ่ายท่ีไม่มีเอกสารหลกัฐาน 
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามาค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ค่าใชจ่้ายทางภาษี (เช่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล, ค่าปรับทางภาษีอากร) 

 
5. รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากเฉพาะผลแตกต่างช่ัวคราวโดยใช้อัตราภาษี

ส าหรับงวดทีก่ิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวด ท่ี
กจิการคาดว่าจะจ่ายช าระหนี้สินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
หรือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
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6. กจิการต้องพจิารณาหลกัเกณฑ์การรับรู้รายการดังต่อไปนี ้
เกณฑ์การพจิารณาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset “DTA”) 
กิจการตอ้งรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีทุก
รายการ โดยให้รับรู้เท่ากับจานวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอต่อการน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 
 
เกณฑ์การพจิารณาหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Liability “DTL”) 
กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี 
ทุกรายการ ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
ข้อยกเว้นในการรับรู้สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ตอ้งไม่รับรู้ หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากค่าความนิยม เน่ืองจากค่าความนิยมเป็นเพียง
มูลค่าคงเหลือ (จากผลต่างของตน้ทุนการซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงท่ีซ้ือ) และหากมีการรับรู้
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมเพิ่มข้ึน 

 ตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือเร่ิมแรก ยกเวน้การรับรู้เร่ิมแรก
จากการรวมธุรกิจ ไดแ้ก่ การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม (Fair value uplift) 
หรือการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีระบุได ้เช่น สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 
หรือ หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ เป็นตน้ 

 การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีเกิดจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน 

 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมการ
งาน กาไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (Undistributed profits) 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (กรณีท่ีบริษทัใหญ่ และบริษทัย่อย
ไม่ไดต้ั้งอยูใ่นประเทศเดียวกนั) จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาเนินงานแตกต่างจาก
สกุลเงินท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

 การลดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 กิจการตอ้งรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 
 ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน 

ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 
o จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้และ 
o จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้
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 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขาและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สีย 
ในการร่วมคา้ ยกเวน้เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
o บริษทัใหญ่ ผูล้งทุนหรือผูร่้วมคา้ สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการของผล

แตกต่างชัว่คราว และ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่มีการกลบัรายการของผล
แตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้
 

7. การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในก าไรหรือขาดทุน ในรายการค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ยกเวน้
ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ ใหรั้บรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการ
ส่วนของเจา้ของนั้นๆ 
ตัวอย่างการรับรู้รายการทีไ่ม่ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
 ก าไรหรือขาดทุนจากการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของผลประโยชน์หลงัออก

จากงาน (ประเภทโครงการผลประโยชน์) ท่ีรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 การปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสมซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีตอ้งปรับ

งบการเงินยอ้นหลงัหรือการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 

8. การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม 
ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในงบการเงินรวมนั้น ต้องพิจารณาในเร่ือง
หน่วยภาษีด้วย เน่ืองจากในบางประเทศ สามารถน าส่งภาษีเงินได้จากงบการเงินรวม แต่บาง
ประเทศน าส่งภาษีเงินได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้ งประเทศไทยด้วย  ซ่ึงท าให้การ
พิจารณามูลค่าตามบญัชี และ ฐานภาษี จึงมีความแตกต่างกนั 
 
ในกรณีของประเทศไทย ที่หน่วยภาษีจะพจิารณาแยกแต่ละกจิการในกลุ่มบริษัท ดงันั้นการพิจารณา
รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะพิจารณาจากการรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในแต่ละกิจการใน
กลุ่มบริษทัก่อน และพิจารณาปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการจดัท างบการเงิน
รวม ซ่ึงฐานภาษีนั้นจะไม่เปล่ียนแปลงในระดบังบการเงินรวม 
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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เร่ือง ภาษเีงินได้ 

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

 

สามารถน ามาปรับใชใ้นการเรียนการสอนรายวชิา ดงัต่อไปน้ี 
 
131-202  การบญัชีขั้นกลาง 1 
131-203  การบญัชีขั้นกลาง 2 
131-305  การภาษีอากร 2 
131-306  การสอบบญัชี 
131-307  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
131-404  การบญัชีชั้นสูง 1 
131-404  การบญัชีชั้นสูง 1 
131-405  การบญัชีชั้นสูง 2 
131-413  สัมมนาการบญัชีการเงิน 
131-432  สัมมนาการสอบบญัชี 
131-451  การบญัชีภาษีอากร 
 
 
 
 
 
 
 

        อาจารยกิ์ตติชยั  ถาวรธรรมฤทธ์ิ  
ผูส้รุป 
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