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บทคัดย่อ

ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักภาษีอากรของเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ท�าให้
เกดิผลกระทบทางภาษ ีคอื ความไม่เท่ากนัระหว่างภาษเีงนิได้ทีม่าจากก�าไรสทุธทิางบญัช ีและภาษเีงนิได้ทีม่าจากก�าไรสทุธทิางภาษ ีโดยปัจจบุนั
กิจการจ่ายช�าระค่าภาษีจากก�าไรสุทธิทางภาษี และรับรู้จ�านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงิน (แทนที่จะรับรู้ภาษีเงินได้ที่ค�านวณมาจาก
ก�าไรสทุธทิางบญัชเีป็นค่าใช้จ่าย) และใช้วธิภีาษเีงนิได้ค้างจ่ายในการบนัทกึบญัช ีเมือ่สภาวชิาชพีบญัช ีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่จัดท�าขึ้นในรอบระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
ท�าให้กจิการต้องปฏบิตัติามแนวทางภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการบนัทกึบญัช ีและจ�านวนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ที่แสดงในงบการเงิน โดยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะเริ่มต้นจากการพิจารณาผลแตกต่างชั่วคราวและน�ามาสู่การรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

Abstract 

  The difference in recognizing assets, liabilities, revenues, and expenses between accounting principles and tax 
principles has caused an effect on taxation i.e. inequality between income taxes calculated on accounting profit and 
income taxes calculated on taxable profit. Today, business enterprises pay taxes based on taxable profit, and recognize 
them as expenses in their financial statement (instead of recognizing the income taxes, calculated on accounting profit, 
as expenses), as well as use the tax payable method in their bookkeeping. Federation of Accounting Professions has 
announced that Thai Accounting Standard No.12 Income Tax shall be exercised on the financial statement of the annual 
period starting from January 1, 2013 onward. As a result, the business enterprise will have to employ the deferred tax that 
will result in the changes in the bookkeeping method and in the amount of tax expense to be declared in their financial 
statement. To come to the deferred tax, the temporary difference is first to be considered, followed by the recognition of 
deferred tax asset, deferred tax liability, deferred tax revenue, and deferred tax expense.

บทน�า

 สบืเนือ่งจากสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้พฒันาปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชขีองไทยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการ
บญัชรีะหว่างประเทศ (International Accounting Standards: IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (International 
Financial Reporting Standards: IFRS) เพื่อให้ธุรกิจในประเทศไทยได้ใช้เป็นแนวทางใน การท�าบัญชีและการรายงานทางการเงินที่
เป็นมาตรฐานสากล อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบความสามารถในการด�าเนนิงานของกจิการทีป่ระกอบธรุกจิใน
ภมูภิาคต่างๆ ทัว่โลกภายใต้มาตรฐานการบญัชแีบบเดยีวกนั และน�าข้อมลูนัน้มาประกอบการตดัสนิใจ จงึพบว่าในระยะเวลาทีผ่่านมาสภา 
วิชาชีพบัญชีฯ ได้เร่งออกมาตรฐานการบัญชีจ�านวนมาก ทัง้ทีเ่ป็นมาตรฐานใหม่ยงัไม่เคยมมีาก่อนและมาตรฐานเดมิทีไ่ด้น�ามาปรบัปรงุใหม่ 
ในจ�านวนมาตรฐานการบญัชเีหล่านั้น มีฉบับหนึ่งที่น่าสนใจคือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ด้วยเหตุเพราะ
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เป็นเรื่องใหม่ มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่าง
มากและมีความยากในการท�าความเข้าใจ ฉะนั้นกิจการที่จะ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงต้องมีความรู้ทั้งหลัก
การบัญชี และหลักภาษีอากรเป็นอย่างดี มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 เป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงมาจากร่างมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได้ (ซึ่งเป็นฉบับที่จัดท�าขึ้นตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ฉบับปรับปรุงปี 2006 (IAS No.12 “Income 
Taxes” (Revised 2006)) แต่ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ เพราะสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงอีก
ครัง้หนึง่เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศที่
มีการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standards Board: IASB) ที่ได้ออก
มาเป็น IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2009)) จึงเป็น
ที่มาของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และได้
มกีารลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 
2553 โดยจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่ได้จัดท�าขึ้นส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
กจิการจงึต้องเตรยีมความพร้อม ความเข้าใจในแนวทางการปฏบิตัิ
ทางบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

วัตถุประสงค์

 ผู้ใช้งบการเงินมักเข้าใจว่าภาษีเงินได้ที่แสดงในงบก�าไร
ขาดทุนค�านวณมาจาก 30% คูณก�าไรก่อนหักภาษี แต่หากสังเกต
จะพบว่าจ�านวนภาษีเงินได้นั้นไม่ตรงตามที่ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ  
นัน่เป็นเพราะภาษเีงนิได้ต้องค�านวณตามเงือ่นไขประมวลรษัฎากร 
ซึ่งมีบางรายการที่การรับรู้ในทางบัญชีและประมวลรัษฎากรไม่
เหมอืนกนั กจิการจงึต้องปรบัปรงุก�าไรสทุธทิางบญัชเีป็นก�าไรสทุธิ
ทางภาษเีสยีก่อน แล้วจงึน�ามาคณูกบัอตัราภาษเีงนิได้ คอื 30% ได้
เป็นจ�านวนภาษีที่กิจการต้องจ่ายช�าระหรือได้รับคืน จากการไม่
สอดคล้องกันของภาษีเงินได้ค�านวณตามหลักการบัญชีและภาษี
เงินได้ค�านวณตามหลักภาษีอากร จึงเป็นที่มาของภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี (Deferred Income Tax) ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ โดยมีสาระส�าคญัทีผ่ลแตกต่างชัว่คราวและน�ามาสูก่ารบนัทกึ
รายการสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการ
ตดับญัช ีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และรายได้ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นเรื่องใหม่และ
มีความยากต่อการท�าความเข้าใจ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์
ที่จะปูพื้นความรู้ในเบื้องต้น โดยเริ่มจากการท�าความรู้จักภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ต่อจากนั้นจะกล่าวถึงประเด็นส�าคัญต่างๆ  

ในบทความฉบับต่อไป 

ความหมาย

 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีค�าศัพท์ที่ควรรู้จัก ดังนี้
ก�าไรทางบัญชี  หมายถึง ก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับงวดก่อนหักค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ก�าไร(ขาดทนุ)ทางภาษ ีหมายถงึก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบั
งวดซึ่งค�านวณตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี เพื่อ
ใช้ค�านวณภาษีเงินได้ที่ต้องช�าระ (หรือได้รับคืน)
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ หมายถึง ผ ล ร วมขอ ง
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ใน
การค�านวณก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับงวด (แปลความว่า ค่าใช้จ่าย 
(รายได้) ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัที่
ค�านวณตามหลกัภาษอีากร บวกค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
หรือหักรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้ผลลัพธ์คือ ภาษีเงิน
ได้ตามหลักการบัญชี) 
 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน หมายถึง จ�านวนภาษีเงิน
ได้ที่ต้องช�าระหรือสามารถขอคืนได้ ซึ่งเกิดจากก�าไร (ขาดทุน) 
ทางภาษีส�าหรับงวด
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง จ�านวนภาษี
เงนิได้ทีจ่ะต้องจ่ายในอนาคตซึง่เกดิจากผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่อง
เสียภาษี
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง จ�านวน
ภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคืนได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจาก
 1. ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
 2. ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป
 3. เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป
 ผลแตกต่างชั่วคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างมลูค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น (โดยความแตกต่างทาง
ภาษีจะได้รับการชดเชยในงวดอนาคต) ผลแตกต่างชั่วคราวอาจ
จัดเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ก. ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต ้องเสียภาษี (Taxable 
Temporary Differences) หมายถึง ผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการ
ต้องไปรวมเป็นรายได้ในการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ทางภาษี
ส�าหรบังวดอนาคต เมือ่กจิการได้รบัประโยชน์จากมลูค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย์หรือจ่ายช�าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน (ซึ่งก็คือ  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
 ข. ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี (Deductible 
Temporary 
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Differences) หมายถงึ ผลแตกต่างชัว่คราวน�าไปหกัเป็นค่าใช้จ่าย
ในการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ส�าหรับงวดอนาคต เมื่อ
กิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่าย
ช�าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน (ซึ่งก็คือ รายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี)
 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน หมายถึง มูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินทางภาษีอากร

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ มี 2 วิธี คือ วิธีภาษี
เงินได้ค้างจ่าย (Tax Payable Method) และวิธีภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัช ี(Deferred Tax Method) ทัง้สองวธิมีแีนวการบนัทกึบญัชี
ดังนี้
	 วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นวิธีในปัจจุบันที่กิจการใช้
บันทึกภาษีเงินได้ กล่าวคือเมื่อกิจการได้จ�านวนภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบัน จากการค�านวณ 30% คูณก�าไรสุทธิทางภาษี กิจการ
จะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายและหากยงัไม่ได้ช�าระกจ็ะบนัทกึเป็นหนีส้นิ
ไว้ก่อน ดังนี้
 เดบิต ค่าภาษีเงินได้  xx
 เครดิต ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  xx
 และต่อมาเมื่อมีการจ่ายช�าระภาษี จะบันทึกดังนี้
 เดบิต ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  xx
 เครดิต เงินสด   xx
หรือ ในกรณีที่กิจการจ่ายภาษีเงินได้เกินไปกว่าจ�านวนภาษีที่ต้อง
จ่ายของงวดปัจจบุนั กจิการจะต้องรบัรูภ้าษทีีจ่่ายเกนิเป็นสนิทรพัย์ 

(เว้นแต่กรณทีีก่จิการคาดว่าจะไม่เรยีกคนืเงนิภาษนีัน้) และบนัทกึ
ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 
 เดบิต ลูกหนี้กรมสรรพากร-ภาษีเงินได้ xx
 เครดิต ค่าภาษีเงินได้   xx
วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย จะมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ ภาษีเงิน
ได้ที่ค�านวณจากก�าไรสุทธิทางภาษี
 วิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วิธีนี้เป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ซึ่งจะมาช่วยแก้ไขข้อเสียของวิธี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ในเรื่องไม่ได้รับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ของภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นแล้วไว้ในงบแสดงฐานะการเงินตามค�า
นิยามของแม่บทการบัญชี และการปรับให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มี
จ�านวนสอดคล้องกับภาษีเงินได้ที่ค�านวณจากก�าไรสุทธิทางบัญชี 
วิธีนี้จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราว
เกดิขึน้ ซึง่อาจเป็นผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษ ีหรอืผลแตก
ต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ดังนี้
 - เมื่อสิ้นงวด กิจการได้จ�านวนภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจบุนั จากการค�านวณ 30% คณูก�าไรสทุธทิางภาษ ีกจิการจะบนั
ทกึเป็นค่าใช้จ่ายและหากยงัไม่ได้ช�าระกจ็ะบนัทกึเป็นหนีส้นิไว้ก่อน 
ดังนี้
 เดบิต ค่าภาษีเงินได้  xx
 เครดิต ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  xx
 - กิจการท�าการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น เมื่อ
มีผลแตกต่างชั่วคราว จะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อธิบายได้ดังภาพข้างล่างนี้

มูลค่าตามบัญชี ฐานภาษี

ผลแตกต่างชั่วคราว:
1. ผลแตกต่างชั่วคราว
   ที่ต้องเสียภาษี
2. ผลแตกต่างชั่วคราว
   ที่ใช้หักภาษี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
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วิเคราะห์การเกิดขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset: DTA) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred 
Tax Liability: DTL)ได้ดังนี้

เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน	(Book	Value)	กับฐานภาษี 
ของสินทรัพย์และหนี้สิน	(Tax	Base)

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

ผลแตกต่างชั่วคราว

สินทรัพย์ BV > TB หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

   BV < TB สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

หนี้สิน  BV > TB สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

 BV < TB หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

	 ตัวอย่าง
 
วันแรกที่ได้สินทรัพย์มา สินทรัพย์มีมูลค่าเท่ากับ
  100   100   0 ไม่เกิดสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ต่อมาสิ้นงวดสมมติมูลค่าคงเหลือ
   90    80  10 เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
         = 10 x 30% = 3
 สิ้นงวดกิจการมีรายได้รับล่วงหน้ามูลค่า(สมมติว่าเกณฑ์ภาษีอากรรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด)
  100    0  100 เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
         = 100 x 30% = 30

มูลค่าตามบัญชี ฐานภาษี ผลแตกต่างชั่วคราว

 การรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวจะต้องสอดคล้องกับการ 
รับรู้รายการหลัก (Underlying transaction) ที่ก่อให้เกิดผล 
แตกต่าง คือ
 - หากผลแตกต่างชัว่คราวเกดิจากรายการทีม่ผีลกระทบ
ต่อก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับงวด กิจการจะต้องรับรู้รายการไปยังงบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เช่น ผลแตกต่างที่เกิดจากหนี้สงสัยจะสูญ 
ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น
 - หากผลแตกต่างชัว่คราวเกดิจากรายการทีม่ผีลกระทบ
โดยตรงในส่วนของเจ้าของ กิจการจะต้องรับรู้รายการไปยังส่วน
ของเจ้าของ เช่น ผลแตกต่างที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย ณ วันสิ้นงวด เป็นรายการก�าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
เป็นต้น
 การบันทึกบัญชีเมือ่เกดิผลแตกต่างชัว่คราวเป็นรายการที่
มผีลกระทบต่อก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบังวด มีดังนี้
 1. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้น/เพิ่มขึ้น 
 เดบิต สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx

 เครดิต รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 2. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 
 เดบิต ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 เครดิต สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 3. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้น/เพิ่มขึ้น 
 เดบิต ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 เครดิต หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 4. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 
 เดบิต หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 เครดิต รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 การบนัทกึบญัชเีมือ่เกดิผลแตกต่างชัว่คราวเป็นรายการ
ที่บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ มีดังนี้ 
 1. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้น/เพิ่มขึ้น 
 เดบิต สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 เครดิต ก�าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (S/E) xx
 2. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 
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 เดบิต ก�าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (S/E) xx
 เครดิต สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 3. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้น/เพิ่มขึ้น 
 เดบิต ก�าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (S/E) xx
 เครดิต หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 4. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 
 เดบิต หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี xx
 เครดิต ก�าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (S/E) xx

การแสดงรายการในงบการเงิน

 วธิภีาษเีงนิได้ค้างจ่าย	การแสดงรายการบญัชทีีเ่กีย่วข้อง
กับภาษีเงินได้ในงบการเงิน มีดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  แสดงในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มีจ�านวนเท่ากับอัตราภาษีเงินได้ (30%) คูณ ก�าไรสุทธิ
ทางภาษี 
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  แสดงในงบแสดงฐานะการ
เงิน เป็นหนี้สินหมุนเวียน 

ตัวอย่าง	1	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(เฉพาะส่วนก�าไรหรือขาดทุน) ไม่ได้ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    หน่วย: บาท

ปี	25x1 ปี	25x2

รายได้จากการขาย 50,000 50,000

หัก ต้นทุนสินค้าขาย 20,000 20,000

ก�าไรขั้นต้น 30,000 30,000

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,000 10,000

ก�าไรก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ 20,000 20,000

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 500 - 0 -

ก�าไรก่อนหักภาษี 19,500 20,000

หัก ภาษีเงินได้ (30% x 20,000) 6,000 (30% x 19,500) 5,850

ก�าไรสุทธิ 13,500 14,150

การค�านวณอัตราภาษีเงินได้ (6,000 / 19,500) 30.77% 5,850 / 20,000 29.25%

	 ข้อมูลเพิ่มเติม
 - สมมติให้รายได้และค่าใช้จ่ายของทั้งสองปีมีจ�านวนเท่ากัน
 - ในปี 25x1 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 500 บาท เป็นปีแรก
 - ในปี 25x2 ลูกหนี้ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 25x1 เป็นหนี้สูญจริงในปี 25x2 ทั้งหมด
 - ลูกหนี้สิ้นงวดปี 25x2 มีจ�านวน 2,000 บาท กิจการคาดว่าจะสามารถเก็บหนี้ได้ทั้งหมด จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 วิเคราะห์เกณฑ์	
 - ปี 25x1 หลักบัญชี ยอมรับหนี้สงสัยจะสูญ เป็นค่าใช้จ่าย แต่หลักภาษีอากรไม่ยอมรับหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่าย
 - ปี 25x2 หลักบัญชี ไม่ยอมรับหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากได้เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วในปี 
25x1 แต่หลักภาษีอากร ยอมรับหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่าย 
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 บันทึกบัญชี
 25x1
 ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ      500
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    500
   บันทึกการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 25x1
 ธ.ค. 31 ค่าภาษีเงินได้     6,000
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย     6,000
  บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด
 
 25x2
 ม.ค.-ธ.ค. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     500
  ลูกหนี้      500
  บันทึกรายการตัดหนี้สูญ

 ธ.ค. 31 ค่าภาษีเงินได้     5,850
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย     5,850
  บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด

 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน(บางส่วน)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

ปี	25x1 ปี	25x2

หนี้สินหมุนเวียน: ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  6,000 หนี้สินหมุนเวียน: ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,850

 วิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ในงบการเงิน มีดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มจี�านวนเท่ากบั 
    ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั (อตัราภาษเีงนิได้ (30%) คณู ก�าไรสทุธทิางภาษ)ี 
    บวกหรือหักภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดังต่อไปนี้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   =  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน + ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   = ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน - รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นหนี้สินหมุนเวียน
 - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
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ตัวอย่าง	2 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะส่วนก�าไรหรือขาดทุน) ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   หน่วย: บาท

ปี	25x1

รายได้จากการขาย 50,000

หัก ต้นทุนสินค้าขาย 20,000

ก�าไรขั้นต้น 30,000

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,000

ก�าไรก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ 20,000

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 500

ก�าไรก่อนหักภาษี 19,500

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้:

 ภาษีเงินได้ (30% x 20,000) 6,000

 หัก รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (30% x 500) 150 5,850

ก�าไรสุทธิ 13,650 

การค�านวณอัตราภาษีเงินได้ (5,850 / 19,500) 30%

	 ข้อมูลเพิ่มเติม
 - ในปี 25x1 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 500 บาท เป็นปีแรก
 - ลูกหนี้สิ้นงวดปี 25x1 มีจ�านวน 10,000 บาท
	 วิเคราะห์เกณฑ์	
 - หลกัการบญัช ียอมรบัหนีส้งสยัจะสญู เป็นค่าใช้จ่าย แต่หลกัภาษอีากรไม่ยอมรบัหนีส้งสยัจะสญูเป็นค่าใช้จ่าย
	 เปรียบเทียบ	
 - มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ กับ ฐานภาษี 
 BV (10,000 - 500) - TB (10,000)  = -500 เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เรียกว่ารายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 BV < TB = สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี = 500 x 30% = 150
	 แปลความ
 - ภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายช�าระตามหลักภาษีอากร มีจ�านวนมากกว่า ภาษีเงินได้ตามหลักการบัญชี เท่ากับ  
 500 x 30% = 150 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยจะแสดงจ�านวนนี้ไปจนกว่าผลแตกต่างชั่วคราวนั้น จะได้รับ  
 การชดเชยกลับคืนมาในงวดอนาคต



Executive Journal118

	 บันทึกบัญชี
 25x1
 ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ      500
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    500
  บันทึกการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 25x1
 ธ.ค. 31 ค่าภาษีเงินได้     6,000
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย     6,000
  บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด
  
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   150
  รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   150
  บันทึกผลแตกต่างชั่วคราวท�าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	(บางส่วน)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	25x1

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 150
 หนี้สินหมุนเวียน: ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   6,000 

ตัวอย่าง	3	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะส่วนก�าไรหรือขาดทุน) ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หน่วย: บาท

ปี	25x2

รายได้จากการขาย 50,000

หัก ต้นทุนสินค้าขาย 20,000

ก�าไรขั้นต้น 30,000

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,000

ก�าไรก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ 20,000

หัก หนี้สงสัยจะสูญ - 0 -

ก�าไรก่อนหักภาษี 20,000

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้:

 ภาษีเงินได้ (30% x 19,500) 5,850

 บวก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (30% x 500) 150 6,000

ก�าไรสุทธิ 14,000

การค�านวณอัตราภาษีเงินได้ (6,000 / 20,000) 30%
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	 ข้อมูลเพิ่มเติม
 - สมมติให้รายได้และค่าใช้จ่ายของปี 25x2 มีจ�านวนเท่ากันกับปี 25x1
 - ในปี 25x2 ลูกหนี้ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 25x1 เป็นหนี้สูญจริงในปี 25x2 ทั้งหมด
 - ลูกหนี้สิ้นงวดปี 25x2 มีจ�านวน 2,000 บาท กิจการคาดว่าจะสามารถเก็บหนี้ได้ทั้งหมด จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 วิเคราะห์เกณฑ์	
 - หลักการบัญชี ไม่ยอมรับหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากได้เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วเมื่อปี 25x1  
  แต่หลักภาษีอากร ยอมรับหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่าย 
	 เปรียบเทียบ	
 - มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ กับ ฐานภาษี 
  BV (2,000) – TB (2,000) = 0 ไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว
  BV = TB = ไม่มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่กิจการมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชียกมาจากงวดปี 25x1  
  จ�านวน 150 ดงันัน้จงึต้องปรบัปรงุตดั/ลดบญัชสีนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชด้ีวยยอดทัง้หมด เพือ่ให้มจี�านวนเท่ากบั  
  0 ตามที่ได้เปรียบเทียบไว้ และจากการลดบัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท�าให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง 
  เสียภาษี คือ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 แปลความ
 - ในงวดปี 25x2 การเกิดหนี้สูญ กิจการได้รับประโยชน์ทางภาษีกลับคืนจากผลแตกต่างชั่วคราวของงวดปี 25x1
 
	 บันทึกบัญชี
 25x2
 ม.ค.-ธ.ค. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    500
   ลูกหนี้      500
   บันทึกรายการตัดหนี้สูญ

 ธ.ค. 31 ค่าภาษีเงินได้     5,850
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย     5,850
  บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด
  
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   150
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   150
  บันทึกลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากได้รับประโยชน์ทางภาษีกลับคืน

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน(บางส่วน)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	25x2

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 0 -
 หนี้สินหมุนเวียน: ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   5,850
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ตัวอย่าง	4		เปรียบเทียบงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(เฉพาะส่วนก�าไรหรือขาดทุน) กรณี ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่ได้ใช้ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี
                ปี	25x1      หน่วย: บาท

ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไม่ได้ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายได้จากการขาย 50,000 50,000

หัก ต้นทุนสินค้าขาย 20,000 20,000

ก�าไรขั้นต้น 30,000 30,000

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,000 10,000

ก�าไรก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ 20,000 20,000

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 500 500

ก�าไรก่อนหักภาษี 19,500 19,500

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้:

 ภาษีเงินได้ 6,000 6,000

 หัก รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 150 5,850

ก�าไรสุทธิ 13,650 13,500

การค�านวณอัตราภาษีเงินได้ 30% 30.77%

 
       ปี	25x2		 	 	 	 	 หน่วย: บาท

ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไม่ได้ใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายได้จากการขาย 50,000 50,000

หัก ต้นทุนสินค้าขาย 20,000 20,000

ก�าไรขั้นต้น 30,000 30,000

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,000 10,000

ก�าไรก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ 20,000 20,000

หัก หนี้สงสัยจะสูญ - 0 - - 0 -

ก�าไรก่อนหักภาษี 20,000 20,000

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้:

 ภาษีเงินได้ 5,850 5,850

 บวก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 150 6,000

ก�าไรสุทธิ 14,000 14,150

การค�านวณอัตราภาษีเงินได้ 30% 29.25%
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 สรุป

 ความแตกต่างของเกณฑ์รบัรูส้นิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ระหว่างหลกัการบญัชแีละหลกัภาษอีากร ท�าให้เกดิผลแตก
ต่าง อาจเป็นผลแตกต่างถาวร หรือผลแตกต่างชั่วคราว โดยมีผล 
กระทบทางภาษีในรูปแบบต่างกัน กล่าวคือหากเป็นผลแตกต่าง
ถาวร จะมผีลกระทบทางภาษเีฉพาะงวดปัจจบุนัทีเ่กดิผลแตกต่าง
ถาวร แต่หากเป็นผลแตกต่างชั่วคราว จะมีผลกระทบทางภาษีใน
งวดปัจจุบันที่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว และงวดอนาคตเมื่อกิจการ
ได้รบัประโยชน์กลบัคนืในอนาคตของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ 
หรอืการช�าระมลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการ
เงนิของกจิการ จงึเกดิมาตรฐานการบญัชใีนเรือ่งภาษเีงนิได้รอการ
ตัดบัญชี ถ้ากิจการจะได้รับประโยชน์ทางภาษีในอนาคต กิจการ
จะต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ เรียกว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และถ้าสูญเสียประโยชน์ทางภาษีในอนาคต กิจการจะต้อง
รับรู้เป็นหนี้สิน เรียกว่า หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไว้ใน
งวดปัจจุบันภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียน 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เป็นผลกระทบทางภาษี ค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราว 
คณู อตัราภาษเีงนิได้ โดยผลแตกต่างชัว่คราวได้มาจากการเปรยีบ
เทยีบระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดงในงบ
แสดงฐานะการเงนิกบัฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นินัน้ ประเดน็
ส�าคัญจึงอยู่ที่การพิจารณาเปรียบเทียบหาผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่ง
จะได้กล่าวถงึในโอกาสต่อไป วธิภีาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีช่วยให้
งบแสดงฐานะการเงนิของกจิการ สามารถแสดงสนิทรพัย์และหนีส้นิ
ได้ครบถ้วนมากขึน้ เพราะผูใ้ช้งบการเงนิจะทราบว่ากจิการมสีนิทรพัย์
และหนี้สินทางด้านภาษีที่จะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ใน
งวดอนาคตจ�านวนเท่าใด ในขณะทีว่ธิภีาษเีงนิได้ค้างจ่ายไม่ได้รบัรู้ 
รวมทั้งภาษีเงินได้ที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะมีจ�านวน
สอดคล้องกับภาษีเงินได้ที่ค�านวณจากก�าไรสุทธิทางบัญชีอีกด้วย 
ถึงแม้ว่าวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะให้ข้อมูลของงบการเงินที่
ดีกว่าวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่ายก็ตาม แต่ในการปฏิบัติทางบัญชีจะมี
ความยุ่งยากมากกว่า ซึ่งอาจไม่คุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับส�าหรับ
กจิการขนาดเลก็ทีจ่ะต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันี ้
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