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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับมูลค่าตลาดรวมของ
หลักทรัพย์และอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนไทยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ข้อมูลที่น ามาศึกษาเก็บรวบรวมจากรายงานประจ าปี 2556 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 79 บริษัท ข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หน้ีสินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี อัตราส่วนก าไร
ข้ันต้น อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน อัตราส่วนก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการวิจัยพบว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีความสัมพันธ์กับ
อัตราส่วนก าไรข้ันต้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.284  แสดงถึงมีความสัมพันธ์กันระดับต่ า 
และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และผลการวิจัยยังพบว่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับ
มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ แสดงว่ารายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มีผลต่อมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ค าส าคัญ: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร  มูลค่าตลาดรวม 
 
Abstract 
 The objective of this research study is to study the relationship of deferred income tax and 
market value of securities and the profitability ratios of companies listed on Market for Alternative 
Investment (MAI), Thailand.  Information used in this study is collected from 2013 annual reports 
which include deferred tax asset, deferred tax liability, gross profit margin ratio, operating profit 
margin ratio, net profit margin ratio, return on assets, return on equity and market value; and used 
as variables in this study.  The samples of 79 companies are collected.  With analyses of Pearson 
correlation, and multiple regression at the 95 per cent confident interval, our conclusion is drawn.   
From our result, we found that deferred tax asset has a positive but low correlation to gross profit 
margin ratio with a 0.284 correlation coefficient. While other profitability ratios has zero correlations 
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with deferred tax asset, deferred tax liability, furthermore, we also found that deferred income tax 
has zero correlations to market value of securities of those sample firms listed in MAI. In 
conclusion, the result gives us an assurance that deferred income tax has little to no correlation to 
profitability rations and no correlation to market value of the securities in the MAI companies. 
Keywords: Deferred income tax, profitability ratios, market value 
 
บทน า  
 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับภาษี
เงินได้ จากวิธีเจ้าหน้ีภาษีเงินได้ (Tax Payable) เป็นวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) เป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องรับรู้
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะรับ
ประโยชน์หรือสูญเสียทรัพยากรในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ การรับรู้รายการดังกล่าวเกิดจากผลแตกต่าง
ชั่วคราว ตามหลักการทางบัญชีและหลักการทางภาษีที่มีความแตกต่างกัน ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ มีผลต่อก าไรหรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของบริษัทจดทะเบียน  เน่ืองจากเมื่อมีการบันทึก
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น การเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคลลดลงซึ่งจะท าให้ก าไรสุทธิของบริษัท
เพ่ิมข้ึน ซึ่งการรับรู้รายการสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อาจส่งผลต่ออัตราความสามารถในการท า
ก าไรและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 จากงานวิจัยในอดีตมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับราคา
หลักทรัพย์ และก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุไรรัตน์ ชูวันกลาง (2548) ได้
ท าการศึกษาความสามารถของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540-2547 
พบว่า ความสามารถของรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีไม่สามารถใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ และอริศรา ก าจัดภัย (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับก าไรสุทธิของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีมีความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิอย่างมีนัยส าคัญ  

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท า
ก าไรหรือไม่ และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ความส าคัญกับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และรายการหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือไม่  โดยหากนักลงทุนให้ความส าคัญกับรายการสินทรัพย์และรายการ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นักลงทุนจะใช้รายการดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์น้ัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ของรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มีต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการภาษีเงินได้รอการตัดกับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 113 บริษัท โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจงเฉพาะบริษัท ฯ 
ที่มีคุณลักษณะตรงตามท่ีก าหนด ดังน้ี (1) เป็นบริษัทที่มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (2) เป็นบริษัทที่มีข้อมูลงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบถ้วน ตลอดระยะ 1 ปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 และ (3) เป็นบริษัทที่แสดง
รายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากคุณลักษณะข้างต้น  
ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 79 บริษัท 

2.  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ส าหรับปี พ.ศ. 2556 

จากระบบข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (DTA) หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTL) อัตราส่วนก าไรข้ันต้น (GPM) 
อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) อัตราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ (MVS) ข้อมูลทั้งหมดมี 79 รายบริษัทรายป ี

3.  สมมติฐานการวิจัย 
H1: รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
H2: รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีความสัมพันธ์กับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่

ศึกษา วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายการภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีที่มีต่ออัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มีต่อมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ โดยก าหนด
ระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 95% 

 
ผลการวิเคราะห์ 
 1.  ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แบ่งเป็น 8 กลุ่มอุสาหกรรม โดยที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
จ านวนบริษัทที่แสดงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จ านวน 24 บริษัท 
(30.38%) กลุ่มบริการ จ านวน 21 บริษัท (26.58%) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวน 11 บริษัท 
(13.92%) ตามล าดับ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจ านวนบริษัทแสดงรายการน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 
2 บริษัท (2.53%) ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงความถ่ีของจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามประเภทอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมท่ีแสดงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ความถ่ี (บริษัท) ร้อยละ (%) 

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 24 30.38 
กลุ่มบริการ 21 26.58 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 11 13.92 
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 6 7.59 
กลุ่มทรัพยากร 6 7.59 
กลุ่มเทคโนโลยี 5 6.33 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 5.06 
กลุ่มธุรกิจการเงิน 2 2.53 

รวมท้ังสิ้น 79 100 

 
ตารางที่ 2 แสดงความถ่ีของรายการที่ก่อให้เกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประเภทรายการ ความถ่ี (รายการ) ร้อยละ (%) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 63 19.63 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 48 14.95 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 39 12.15 
ประมาณการหน้ีสิน 31 9.66 
ขาดทุนสะสม 18 5.61 
ค่าเสื่อมราคา 16 4.98 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 16 4.98 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน 15 4.67 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 14 4.36 
ค่าเผื่อมูลค่าของสินค้าล้าสมัย 8 2.49 
อ่ืนๆ 53 16.51 

รวมท้ังสิ้น 321 100 

  
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจ านวนรายการที่ก่อให้เกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มีจ านวนมาก

ที่สุด ได้แก่ ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ 63 รายการ (19.63%) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เท่ากับ 48 
รายการ (14.95%) และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 39 รายการ (12.15%) ตามล าดับ และ
จ านวนรายการที่ก่อให้เกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ค่าเผื่อมูลค่าของสินค้าล้าสมัย 
เท่ากับ 8 รายการ (2.49%) 
 ต่อมาเป็นการแสดงจ านวนข้อมูล ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปร
อัน ได้แก่ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อัตราส่วน
ก าไรข้ันต้น อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน อัตราส่วนก าไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในการวิจัย 
 N Min Max Mean S.D. 

มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ 79 53.82 28,534.50 1,639 3,416.34 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 79 0 35.46 5.62 6.96 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 79 0 62.39 3.35 10.65 
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 79 -5.81 100 27.52 18.42 
อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 79 -85.98 56.09 7.38 18.01 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ 79 -86.60 39.86 4.79 17.14 
อัตราผลสวนตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 79 -57.31 31.55 9.08 12.69 
อัตราผลส่วนตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 79 -110.30 45.53 9.92  19.59 

  
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร  
พบว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTA) มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนก าไรข้ันต้น (GPM) อย่างมีนัยส าคัญ โดย
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.284 ค่านัยส าคัญที่ค านวณได้ (Sig. = 0.011) น้อยกว่า 
0.05 แต่รายการอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) อัตราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กับรายการสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี (DTA) และการทดสอบความสัมพันธ์ของรายการหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTL) พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราส่วนก าไรข้ันต้น (GPM) อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) อัตราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่า Pearson Correlation ในการทดสอบความสัมพันธ์ 

 DTA DTL GPM OPM NPM ROA ROE 

DTA Pearson Correlation 1 -.061 .284* .088 .113 -.019 -.010 
Sig. (2-tailed)  .594 .011 .443 .321 .869 .929 
N 79 79 79 79 79 79 79 

DTL Pearson Correlation  1 -.028 -.068 -.095 -.104 -.129 
Sig. (2-tailed)   .804 .552 .405 .360 .258 
N  79 79 79 79 79 79 

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

 
ต่อมาเป็นการแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับมูลค่าตลาดรวมของ

หลักทรัพย์ พบว่า สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์
อย่างมีนัยส าคัญ โดยที่ค่านัยส าคัญที่ค านวณได้ (Sig.= 0.498) มากกว่า 0.05 ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16542610.565 2 8271305.283 .703 .498 

Residual 893826877.543 76 11760879.968   

Total 910369488.109 78    

 
สรุปผลการวิจัย  
 งานวิจัยน้ี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์
และความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผลการวิจัย พบว่า รายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนก าไรข้ันต้น อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
อื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และผลการวิจัยยังพบว่า รายการสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงรายการภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีไม่มีผลต่อมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร ยกเว้น รายการสินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีกับ
อัตราส่วนการท าก าไรข้ันต้นมีความสัมพันธ์กัน ทั้งน้ีเพราะ บริษัทส่วนมากจะมีรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ ซึ่งรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจาก ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กิจการมีสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าลดลง ท าให้เกิดผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือ กิจการน าผลขาดทุนดังกล่าวบวกกลับในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี โดยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม
มาตรา 65 ตรี (1) ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าลดลงจึงต่ ากว่าฐานภาษี และก่อให้เกิดสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดังน้ัน เมื่อกิจการมีการขายสินค้าท่ีมีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือกิจการก็จะรับรู้ต้นทุน
ขายในงบก าไรขาดทุนท าให้กระทบกับก าไรข้ันต้น จึงส่งผลให้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับอัตราส่วนก าไรข้ันต้น ซึ่งถ้าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะส่งผลให้
อัตราส่วนก าไรข้ันต้นปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปทิศทางเดียวกัน และเมื่อในปีใดที่บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรข้ันต้นของบริษัทเพ่ิมข้ึน 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างรายการสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับมูลค่าตลาดรวมของ
หลักทรัพย์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งน้ีเพราะรายการสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการ
ใหม่ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งนักลงทุนอาจไม่ได้ให้ความสนใจหรืออาจมีความไม่เข้าใจในรายการดังกล่าว 
ส่งผลให้นักลงทุนไม่น ารายการดังกล่าวมาตัดสินใจในการลงทุน ดังน้ัน รายการสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจึงไม่มีผลต่อมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุไรรัตน์ ชูวันกลาง (2548) รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มีส่วนช่วยในการก าหนดราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เน่ืองจากนักลงทุนไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางบัญชีและข้อมูลทาง
บัญชีในเรื่องภาษีเงินได้ในการตัดสินใจลงทุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรศักด์ิ ทุมมานนท์ (2550) พบว่าตลาดไม่
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มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้จากวิธีเจ้าหน้ีภาษีเงินได้เป็นวิธีภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี กล่าวคือตลาดไม่ขานรับต่อสัญญาณท่ีผู้บริหารส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าก าไรในอนาคตจะสูงข้ึนจากการบันทึก
บัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ผลการวิจัยที่ได้จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้บริหารและนักลงทุน ควรให้ความส าคัญกับ
รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้เป็นตัวแปรในการศึกษา เน่ืองจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตราส่วนก าไรข้ันต้นในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ารายการสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสูงข้ึน ความสามารถในการท าก าไรข้ันต้นก็จะสูงข้ึน และนักลงทุนต้องท าความเข้าใจกับรายการ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ถ้านักลงทุนท าความเข้าใจกับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็จะสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะสร้างผลตอบแทนต่อนักลงทุนได้  
ส าหรับประเด็นการวิจัยที่จะมีต่อไป มีข้อเสนอแนะให้วิเคราะห์โดยใช้กลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เช่น ประชากรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นต้น จะท าให้ผลการศึกษาชัดเจนข้ึน 
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