
บทที่ 10 ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12 ใช้วธีิหนีส้นิตามงบแสดงฐานะการเงิน (liability method) โดยให้ความส าคญักบั

ผลแตกตา่งชัว่คราว ซึ่งหมายถึงผลแตกตา่งระหวา่งฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิกบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์

และหนีส้นิเหลา่นัน้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ หมายถึง มลูคา่ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ

ทีว่ดัมลูคา่ตามกฎหมมายภาษีอากร

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12 ก าหนดให้กิจการรับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เม่ือมีผลแตกตา่งชัว่คราวเกิดขึน้

ทกุครัง้ แตใ่ห้รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่ กิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ

ทีจ่ะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ ทัง้นีห้ากกิจการเคยมีขาดทนุทางภาษีในอดตี กิจการจะรับรู้

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีได้เพียงเทา่ทีมี่ผลแตกตา่งชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษีมากพอหรือมีหลกัฐานทีน่่าเช่ือถือวา่

กิจการจะมีก าไรทีต้่องเสยีภาษีมาก อยา่งไรก็ตามกิจการจะไม่สามารถรับรู้สนิทรัพย์หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ในกรณีทีเ่ป็นผลตา่งถาวร

ตัวอย่างที่ 1 ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี

กิจการซือ้เคร่ืองจกัร 1 ล้านบาท อายกุารใช้งาน 5 ปี ไม่มีมลูคา่คงเหลอื แตส่รรพากรสง่เสริมการลงทนุให้หกัคา่เสื่อม 

40% ณวนัทีซื่อ้ ทีเ่หลอืหกัตามนโยบายซึ่งท าให้ปีแรก บริษัทตดัคา่เสื่อมทางภาษี 52% ให้ค านวณหาผลตา่งชัว่คราว

ทีต้่องเสยีภาษี

*ยอด dr. คอืผลตา่งชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอืผลตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี

ตัวอย่างที่ 2 ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หกัภาษี

กิจการมีลกูหนี ้500,000 บาท คาดวา่จะเก็บเงินไม่ได้ 100,000 บาท ให้ค านวณหาผลตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี

*ยอด dr. คอืผลตา่งชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอืผลตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี

ฐานภาษี

ฐานภาษีของสนิทรัพย์ หมายถึง มลูคา่ของสนิทรัพย์ทีก่ฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหกัเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีจาก

มลูคา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีต้่องเสยีภาษี เม่ือกิจการได้รับประโยชน์จากมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ แตห่ากประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจทีไ่ด้รับไม่ต้องเสยีภาษีเงินได้ ฐานภาษีของสนิทรัพย์จะเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้

ฐานภาษีของหนีส้นิ หมายถึง มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิหกัด้วยมลูคา่ของหนีส้นิทีก่ฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไป

สิน้ปีที ่1

เคร่ืองจกัร

ลกูหนี ้

สิน้ปีที ่1 มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่งชัว่คราว

320,000 dr.480,000 dr.800,000 dr.

ผลตา่งชัว่คราว

400,000 dr. 500,000 dr. 100,000 dr.
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หกัเป็นคา่ใช้จ่ายในอนาคต ในกรณีของรายได้รับลว่งหน้า ฐานภาษีของหนีส้นิ คอื มลูคา่ตามบญัชีหกัด้วยจ านวยรายได้

ทีไ่ม่ต้องน าไปเสยีภาษีในงวดอนาคต

ตัวอย่างที่ 3 ฐานภาษี

กิจการยอ่ยแหง่หนึง่พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ใช้เงิน 600,000 บาท โดยบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะ

การเงิน แตบ่ริษัทใหญ่มีนโยบายถือต้นทนุในการวจิยัและพฒันาเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จ านวน โดยตามประมวลฯ สามารถตดั

เป็นคา่ใช้จ่ายได้ทัง้จ านวน

ให้ท า ฐานภาษีของสนิทรัพย์นีเ้ทา่กบัเทา่ไร

ตอบ 0 เน่ืองจากตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จ านวน

ตัวอย่างที่ 4 ค านวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทภาษีจ ากดั (มหาชน) มีราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย : บาท)

ราคาตามบัญชี ฐานภาษี

อปุกรณ์ 950,000 870,000

หนีส้นิจากการรับประกนัผลติภณัฑ์ 180,000 0

ค าสัง่

1) ให้ค านวณหาผลแตกตา่งชัว่คราว

2) ให้ค านวณหาสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยใช้อตัราภาษี

เงินได้นิตบิคุคลร้อยละ 20 และบนัทกึรายการบญัชี

ตอบ

50000 130000  (หน่วย : บาท)

ราคาตาม

บญัชี
ฐานภาษี

ภาษีเงิน

ได้รอตดั

บญัชี

สนิทรัพย์/

หนีส้นิ

อปุกรณ์ 950,000 dr. 870,000 dr.  16,000 cr. หนีส้นิ

หนีส้นิจากการรับประกนัผลติภณัฑ์ 180,000 cr.  -  36,000 dr. สนิทรัพย์

ยอดคงเหลอืสิน้รอบรายงาน  20,000 dr. สนิทรัพย์

หกั ยอดคงเหลอืต้นรอบรายงาน - 

ตัง้เพ่ิม  20,000 dr. สนิทรัพย์

ผลตา่งชัว่คราว

80,000 dr. 

 180,000 cr. 
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ตัวอย่างที่ 5 ค านวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

กิจการมีข้อมลูสนิทรัพย์และหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31/12/25x5 ดงันี ้

เงินสด

ลกูหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลอื

อาคารและอปุกรณ์

ทีด่นิ

เจ้าหนีก้ารค้า

โดยมลูคา่ฐานภาษีของอาคารและอปุกรณ์เทา่กบั 4 ล้านบาท และฐานภาษีของทีด่นิเทา่กบั 7 ล้านบาท และกิจการ

ได้ตัง้ส ารองการเสื่อมมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื 2 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีได้ รวมทัง้กิจการได้ตัง้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้าเป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยไม่สามารถเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีในงวดปัจจบุนั

แตจ่ะตดัเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีใ้นอนาคต อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลเทา่กบั 30%

ให้ท า ค านวณภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ 31/12/25x5 

ตอบ ฐานภาษี

เงินสด 2 dr.

ลกูหนีก้ารค้า 4 dr. สนิทรัพย์

สนิค้าคงเหลอื 6 dr. สนิทรัพย์

อาคารและอปุกรณ์ 4 dr. หนีส้นิ

ทีด่นิ 7 dr. หนีส้นิ

เจ้าหนีก้ารค้า 6 cr.

17 dr. หนีส้นิ

*ยอด dr. คอื ผลตา่งชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอื ผลตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี

**ยอด dr. คอื สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี สว่นยอด cr. คอื หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

0.3 dr.

รายการ มลูคา่ตามบญัชี

มลูคา่ตามบญัชี ผลตา่งชัว่คราว*

4

3

2

6

10

5

0 cr.0 dr.

1 cr.

2 cr.

1 dr.

3 dr.

0 dr.

1 dr.

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี**รายการ

2 dr.

3 dr.

0.3 cr.

0 cr.

0.9 cr.

0.3 cr.

0.6 dr.

10 dr.

6 cr.

18 dr.

4 dr.

5 dr.
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ตัวอย่างที่ 6 ค านวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

กิจการบนัทกึต้นทนุคา่ประกนัคณุภาพสนิค้าค้างจ่ายเป็นหนีส้นิจ านวน 100 ในการค านวณภาษี กิจการไม่สามารถน า

ต้นทนุคา่ประกนัคณุภาพสนิค้าไปหกัเป็นคา่ใช้จ่ายจนกวา่จะจ่ายจริง อตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 25

สิน้ปีที ่1 ฐานภาษี

หนีส้นิประกนัคณุภาพสนิค้า 0 dr. สนิทรัพย์

*ยอด dr. คอื ผลตา่งชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอื ผลตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี

**ยอด dr. คอื สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี สว่นยอด cr. คอื หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ตัวอย่างที่ 7 การค านวณหนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

กิจการแหง่หนึง่ซือ้อาคารและอปุกรณ์ในราคา 1 ล้านบาท ณ วนัที ่1/1/25x4 โดยสนิทรัพย์นีต้ดัคา่เสื่อมราคา 25%

วธีิเส้นตรง ในขณะทีป่ระมวลรัษฎากรอนญุาตให้ตดัได้ปีละ 30% ให้ค านวณหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี สมมติ

อตัราภาษี 30% ตัง้แตปี่ 25x4

ให้ท า ค านวณหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ตอบ สิน้ปี

25x4 หนีส้นิ

25x5 หนีส้นิ

25x6 หนีส้นิ

25x7

*ยอด dr. คอื ผลตา่งชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษี สว่นยอด cr. คอื ผลตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี

**ยอด dr. คอื สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี สว่นยอด cr. คอื หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

25x4

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

25x5

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ผลต่างช่ัวคราว*

100 cr. 25 dr.

0

45,000 cr.

30,000 cr.

15,000 cr.

0

250,000 dr.

500,000 dr.

750,000 dr.

0

100,000 dr.

400,000 dr.

700,000 dr.

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี**มูลค่าตามบัญชี ฐานภาษี

มลูคา่ตามบญัชี ผลตา่งชัว่คราว* ภาษีเงินได้รอตดับญัชี**

100 cr.

15,000

15,000

15,000

0

150,000 dr.

100,000 dr.

50,000 dr.
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หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

25x6

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

25x7

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ยกมา -              ยกมา 15,000     

ตัง้เพ่ิม 15,000     ตัง้เพ่ิม 15,000     

ยกไป 15,000     ยกไป 30,000     

15,000     15,000     30,000     30,000     

ยกมา 30,000     ล้างทิง้ 45000 ยกมา 45,000     

ตัง้เพ่ิม 15,000     ตัง้เพ่ิม -              

ยกไป 45,000     ยกไป -              

45,000     45,000     45,000     45,000     

ตัวอย่างที่ 8 การค านวณหนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

กิจการแหง่หนึง่ตรีาคาทีด่นิขึน้มา โดยมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบั 8 ล้านบาท แตต่รีาคาเป็น 10 ล้านบาท ฐานภาษีเทา่กบั

6 ล้านบาท โดยอตัราภาษีเทา่กบั 30% ให้ค านวณหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ตอบ มลูคา่ตามบญัชี 10 ล้านบาท

ฐานภาษี 6 ล้านบาท

ผลตา่ง 4 ล้านบาท

อตัราภาษี 30%

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 25x6 หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 25x7

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 25x5หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 25x4

45,000

45,000

15,000

15,000

15,000
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หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1.2 ล้านบาท

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบการเงินรวม

ในการปรับปรุงรายการเพ่ือจดัท างบการเงินรวมอาจก่อให้เกิดผลตา่งชัว่คราวได้ ซึ่งกิจการต้องค านวณภาษีเงินได้รอ

ตดับญัชีจากมลูคา่ตามบญัชีในงบการเงินรวม ไม่ใช่จากมลูคา่ตามบญัชีของรายงานทางการเงินของแตล่ะกิจการ

ตัวอย่างที่ 9 การค านวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทยอ่ยได้ขายสนิค้าต้นทนุ 10 ล้านบาท ให้บริษัทใหญ่ในราคา 11 ล้านบาท โดยสนิค้าดงักลา่วบริษัทใหญ่

ยงัไม่ได้ขายออกไป โดยอตัราภาษีเทา่กบั 30%

ให้ท า ค านวณภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ตอบ ก าไรทีย่งัไม่รับรู้เทา่กบั 1 ล้านบาท ซึ่งต้องถกูตดับญัชี แตใ่นขณะทีบ่ริษัทยอ่ยต้องจ่ายภาษีจากยอด 11 ล้านบาท

ดงันัน้ มลูคา่ตามบญัชีของสนิค้าคงเหลอืคอื 10 ล้านบาท แตฐ่านภาษีคอื 11 ล้านบาท ท าให้เกิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั

บญัชีเทา่กบั 300,000 บาท

ผลต่างถาวรที่ไม่สามารถรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ผลตา่งทีเ่กิดจากคา่ความนิยม และจากการรับรู้สนิทรัพย์หรือหนีส้นิเม่ือเร่ิมแรก (เช่น มลูคา่ของรถยนต์นัง่ 

สว่นทีเ่กิน 1 ล้านบาทจะไม่สามารถน ามาหกัเป็นคา่ใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ได้)

ตัวอย่างที่ 10 การค านวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับค่าความนิยม

กิจการได้ซือ้บริษัทยอ่ยซึ่งก่อให้เกิดคา่ความนิยมจากรายการดงักลา่ว 20 ล้านบาท โดยคา่ความนิยมเป็นรายการ

ทีไ่ม่สามารถใช้ค านวณภาษีได้ ซึ่งอตัราภาษีเงินได้ของกิจการเทา่กบั 30% และกิจการถือหุ้นบริษัทยอ่ยเทา่กบั 60%

ให้ท า ค านวณภาษีเงินได้รอตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัคา่ความนิยม

ตอบ 0 เน่ืองจากถือเป็นผลตา่งถาวรทีกิ่จการจะไม่สามารถน าไปหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลได้

ตัวอย่างที่ 11 ผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ตัวอย่าง ก ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่
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บริษัท ผู้ลงทนุ จ ากดั มีมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด ประกอบด้วย 

(หน่วย : พนับาท)

ต้นปี 20x2

มลูคา่ตามบญัชี

ณ ต้นปี 20x2 บริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เป็นเงิน 1,473,000 บาท และนอกจากนี ้ณ ต้นปี 

20x2 ฐานภาษีของสนิทรัพย์ทีร่ะบไุด้ของหน่วยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด 900,000 บาท กิจการไม่สามารถน าผลขาดทนุ

จากการด้อยคา่ไปรวมเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษี อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลเทา่กบั 40% การรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของ

หน่วยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที ่1 ท าให้ผลแตกตา่งชัว่คราวด้านภาษีทีเ่ก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์

เหลา่นัน้ลดลง หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีจึงลดลงเช่นเดยีวกนัตามการค านวณตอ่ไปนี ้

(หน่วย : พนับาท)

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ

ฐานภาษี

ผลแตกตา่งชัว่คราวทางภาษี

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ระบวุา่กิจการจะต้องไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีในสว่นทีเ่ก่ียวข้อง

กบัคา่ความนิยมเม่ือเร่ิมแรก ดงันัน้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยมจึงไม่ท าให้เกิดรายการปรับปรุงเก่ียวกบั

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ตัวอย่าง ข การรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ทีก่่อให้เกิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

บริษัท เก่ง จ ากดั มีสนิทรัพย์ทีร่ะบไุด้ ซึ่งมีมลูคา่ตามบญัชี 1 ล้านบาท และมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนื 650,000 บาท

ฐานภาษีของสนิทรัพย์เทา่กบั 800,000 บาท และอตัราภาษีเทา่กบั 30% กิจการไม่สามารถน าผลขาดทนุจากการด้อยคา่ไป

รวมเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษี ผลกระทบของผลขาดทนุจากการด้อยคา่แสดงได้ดงันี ้

มลูคา่ตามบญัชี

ฐานภาษี

ผลแตกตา่งชัว่คราวทางภาษี

หลงัรับรู้ด้อยคา่

184                            

460                            

900                            

1,360                         

189-                            

473-                            

-                             

473-                            

373                            

933                            

900                            

1,833                         

คา่ความนิยม

1,000                         

สนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด

1,833                                            2,833                         

รวม

หลงัรับรู้ด้อยคา่

1,000,000                  350,000                     650,000                     

800,000                     800,000                     

ก่อนรับรู้ด้อยคา่ รับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่

ก่อนรับรู้ด้อยคา่ รับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่

200,000                     350-                            150,000-                     
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หนีส้ิน(สินทรัพย์)ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (30%)

อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ก าหนดให้กิจการรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ไม่เกินจ านวนทีมี่ความเป็นไปได้วา่กิจการจะมีก าไรสทุธิทางภาษีซึ่งกิจการสามารถน าผลแตกตา่งชัว่คราวนีไ้ปใช้ประโยชน์

ทางภาษีได้ ดงันัน้กิจการจะต้องประเมินวา่กิจการจะมีก าไรสทุธิทางภาษีมากพอทีจ่ะท าให้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

จ านวน 45,000 บาทนีมี้ประโยชน์ในอนาคตหรือไม่

การหกักลบ

กิจการต้องน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัไปหกักลบกบัรายการหนีภ้าษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัได้ ก็ตอ่เม่ือ

1. กิจการมีสทิธิตามกฎหมายในการน าสนิทรัพย์และหนีส้นิดงักลา่วมาหกักลบกนั และ

2. กิจการตัง้ใจจะจ่ายช าระรายการดงักลา่วด้วยยอดสทุธิ หรือตัง้ใจจะรับคนืสนิทรัพย์ และจ่ายช าระหนีส้นิในเวลา

เดยีวกนั

ในงบการเงินรวม กิจการจะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัของกิจการหนึง่ในกลุ่มกิจการไปหกัลบกบัหนีส้นิ

ภาษีเงินได้รอตดัของงวดปัจจบุนัของอีกกิจการหนึง่ในกลุ่มกิจการได้ก็ตอ่เม่ือกิจการทัง้สองมีสทิธิตามกฎหมายทีจ่ะจ่ายช าระ

หรือรับคนืภาษีด้วยจ านวนสทุธิจ านวนเดยีวกนัได้ และทัง้สองกิจการตัง้ใจทีจ่ะจ่ายช าระหรือรับคนืภาษีด้วยจ านวนสทุธิ

จ านวนเดยีว และทัง้สองกิจการตัง้ใจจะรับช าระสนิทรัพย์หรือช าระหนีส้นิในเวลาเดยีวกนั

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 1/2558

บริษัท สัน้เสมอห ูจ ากดั เร่ิมด าเนินงานในปี 25x1 โดยข้อมลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวข้องกบับริษัทแหง่นี ้

1. ก าไรก่อนหกัภาษี (ตามบญัชี) ในปี 25x1 เทา่กบั 100,000 บาท

2. อตัราภาษี 20%

3. ผลตา่งชัว่คราวระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและฐานภาษีเป็นดงันี ้

a. บริษัทตัง้ส ารองประกนัคณุภาพสนิค้าให้กบัลกูค้าเป็นเงิน 7,000 บาท ในขณะทีร่ะหวา่งปีมีลกูค้ามาใช้

สทิธิประกนัคณุภาพเป็นเงิน 2,000 บาท

b. บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิมลูคา่ 52,000 บาท ซึ่งได้ตัง้ส ารองเสื่อมคณุภาพเป็นเงิน 20,000 บาท

ส ารองจ านวนดงักลา่วไม่สามารถใช้หกัเป็นคา่ใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้

c. บริษัทได้ส ารองคา่ปรับการปลอ่ยของเสยีสู่ชัน้บรรยากาศเป็นเงิน 3,500 บาท ซึ่งไม่สามารถใช้หกัเป็น

คา่ใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

d. บริษัทมีทีด่นิมลูคา่ทางบญัชี 500,000 บาท โดยมีราคาทนุเพียง 300,000 บาท (บริษัทตรีาคาทีด่นิเป็น

ราคาทนุปัจจบุนั)

60,000                       106-                            45,000-                       
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ให้ท า ค านวณหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ วนัที ่31/12/25x1

ตอบ ฐานภาษี BV-TB DTA/DTL

สนิทรัพย์

สนิค้าคงเหลอื 72,000     20,000-     4,000       DTA

ทีด่นิ 300,000   200,000   40,000     DTL

หนีส้นิ

ส ารองประกนัคณุภาพของสนิค้า -              5,000-       1,000       DTA

ส ารองคา่ปรับ -              3,500-       700          DTA

ยอดรวม 188,500   

ยอดรวมผลตา่งทีใ่ช้หกัภาษี 28,500     5,700       DTA

ยอดรวมผลตา่งทีต้่องเสยีภาษี 200,000   40,000     DTL

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ วนัที ่31/12/25x1 34,300     DTL

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2558 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31/12/25x1 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ 31/12/25x1

ของบริษัท รถถีบ จ ากดั ซึ่งท าธุรกิจขายจกัรยาน

(หน่วย : บาท)

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด

สนิค้าคงเหลอื

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

ทีด่นิเปลา่

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

บริษัท รถถีบ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

มลูคา่ตามบญัชี

500,000                     

52,000                       

3,500-                         

5,000-                         

1,500,000                  

xx

xx

3,000,000                  

xx

xx

ณ วันที่ 31/12/25x1
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ทนุ

ก าไรสะสม

การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก าไรก่อนภาษีเงินได้

บวกกลบั

     คา่เผ่ือสนิค้า

     คชจ.ต้องห้าม

รวม

อตัราภาษี

ภาษีเงินได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. บริษัทได้ซือ้ทีด่นิในปี 25x1 เพ่ือเกร็งก าไรในราคา 3 ล้านบาท โดยราคาประเมิน ณ วนัที ่31/12/25x1 ของทีด่นิ

แปลงนีค้อื 3.2 ล้านบาท บริษัทบนัทกึบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุด้วยวธีิมลูคา่ยตุธิรรม

2. บริษัทไม่ได้ตัง้คา่เผ่ือการเสื่อมคา่ของสนิค้าคงเหลอืในปี 25x0 แตไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือฯ ในปี 25x1 เพ่ิมขึน้ 60,000 บาท

(กิจการได้บนัทกึบญัชีคา่เผ่ือฯ แล้ว)

3. กิจการไม่เคยตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังาน โดยได้ค านวณประมาณการหนีส้นิปี 25x0 เทา่กบั 1,500,000 บาท

โดยในปีปัจจบุนัไม่ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด

4. อตัราภาษีเงินได้เทา่กบั 20%

5. บริษัทปรับใช้ ม.บช. 12 เร่ืองภาษีเงินได้ และ ม.บช. 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังานในปี 25x1 เป็นปีแรก

ให้ท า 1. ให้ปรับปรุงรายการในกระดาษท าการ และตัง้ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

2. จดัท างบการเงินหลงัปรับปรุงรายการ

3. เปิดเผยนโยบายและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

ตอบ 1. ให้ปรับปรุงรายการในกระดาษท าการ และตัง้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

กิจการยงัไม่ได้รับรู้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีทีเ่กิดจากผลตา่งชัว่คราว ดงันัน้จึงต้องค านวณภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ณ วนัที ่31/12/25x1 และต้องค านวณยอดปี 25x0 เพ่ือจะได้ทราบยอดปรับปรุงเพ่ิม/ลด ในปี 25x0 ดงันี ้

ค านวณหนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31/12/25x0

750,000                     

60,000                       

10,000                       

820,000                     

20%

164,000                     

800,000                     

5,000,000                  
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สนิทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด

สนิค้าคงเหลอื

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

ทีด่นิเปลา่

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

รวมผลต่าง

อัตราภาษี

ค านวณหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ วนัที ่31/12/25x1

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด

สนิค้าคงเหลอื

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

ทีด่นิเปลา่

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31/12/25x1

หกั สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31/12/25x0

ปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปี 25x1

312,000 dr.

40,000 cr.

1,500,000 cr. 0 dr. 1,500,000 cr.

272,000 dr.

3,200,000 dr. 3,000,000 dr. 200,000 dr.

xx xx

xx xx 0 dr.

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่ง

xx xx 0 dr.

xx-60,000 xx 60,000 cr.

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี ผลตา่ง

1,500,000 cr.0 dr.1,500,000 cr.

1,560,000 cr.

20%

312,000 dr.

ผลตา่ง

xx

xx

0 dr.

xx

xx

xx

xx

0 dr.

xx-60,000

xx

0 dr.

0 dr.

60,000 cr.

0 dr.

มลูคา่ตามบญัชี ฐานภาษี
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บนัทกึบญัชีปรับปรุงรายการ ณ วนัที ่31/12/25x1 ดงันี ้

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

ผลก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม

ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (P/L,R/E)

บนัทกึปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

(บนัทกึบญัชีตัง้คา่เผ่ือฯสนิค้าแล้ว)

(บนัทกึบญัชี ปมก.หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานแล้ว)

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Asset)

ก าไรสะสม

บนัทกึรายการภาษีเงินได้รอตดับญัชีของปี X0

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี (P/L,R/E)

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Asset)

บนัทกึตัง้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีปี X1

2. จัดท างบการเงินหลังปรับปรุงรายการ

Adj Dr. Adj Cr.

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด

สนิค้าคงเหลอื

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

ทีด่นิเปลา่ 200,000   

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

xx

xx

xx

3,000,000                  

xx

xx

3,200,000                  

xx

ณ วันที่ 31/12/25x1

200,000                     

200,000                     

312,000                     

40,000                       

312,000                     

40,000                       

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

บริษัท รถถีบ จ ากัด
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สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 312,000   40000

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทนุ

ก าไรสะสม 40,000     200,000   

312,000   

3. เปิดเผยนโยบายและหมายเหตุประกอบงบการเงินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์ทีถื่อครองโดยความเป็นเจ้าของเพ่ือหาประโยชน์จาก

รายได้คา่เช่า หรือจากการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่ของสนิทรัพย์หรือทัง้สองอยา่ง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท

รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ระหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสงัริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในอนาคต และแสดงตามมลูคา่

ยตุธิรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งจะประเมินทกุสามปี อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารจะสอบทานมลูคา่ยตุธิรรมเพ่ือให้

มลูคา่สะท้อนถึงสภาพตลาด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัที ่1 มกราคม

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี

ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม

800,000                     

5,000,000                  

1,272,000                  

25x1 25x0

3,200,000                  

200,000                     

3,000,000                  

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

5,000,000                  

xx

-                                 

1,500,000                  1,500,000                  

xx

272,000                     
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