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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

ภาษีเงินได ้

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2016 Consolidated 

without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 99  

ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกาํหนดของ   

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
  

บทนาํ 1 (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 2   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินให้ความสําคัญกับ 

ผลแตกต่างช่ัวคราว ผลแตกต่างช่ัวคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์

หรือหน้ีสินกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหน้ีสินเหล่าน้ันในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ หรือหน้ีสินที่วัดมูลค่าตาม

กฎหมายภาษีอากร ผลแตกต่างช่ัวคราวเกิดข้ึนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมการงาน ไม่ได้จัดสรรกาํไรทั้งหมดให้กับบริษัทใหญ่

หรือ ผู้ลงทุน ผู้ร่วมค้า หรือ ผู้ร่วมดาํเนินงาน 

(ข) การตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ และไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษีเกดิข้ึน และ 

(ค) สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ระบุได้ซ่ึงได้มาจากการรวมธุรกจิโดยทั่วไปรับรู้ตามมูลค่ายุติธรรม 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี 

นอกจากน้ียังมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิข้ึนเม่ือ 

(ก) มีการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินของกิจการ โดยใช้สกุลเงินที่ใช้

ในการดาํเนินงาน แต่กาํไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพย์และ

หน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงิน) ใช้สกุลเงินที่แตกต่าง 

(ข) มีการปรับมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงิน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่

เงินเฟ้อรุนแรง (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ 

(ค) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากฐานภาษี     

เม่ือเร่ิมแรก 

บทนาํ 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขบางประการ) เม่ือมีผลแตกต่าง

ช่ัวคราวเกดิข้ึนทุกคร้ัง โดยมีข้อยกเว้นดังที่กล่าวต่อไป 

บทนาํ 4   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาํสินทรัพย์ภาษี
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เงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะ

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้เพียงเท่าที่มีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี

มากพอ หรือมีหลักฐานที่น่าเช่ือถือว่ากจิการจะมีกาํไรที่ต้องเสยีภาษีมากพอ 

บทนาํ 5 ข้อยกเว้นที่กล่าวถึงในบทนาํ 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้รับรู้หน้ีสินและ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มูลค่าตามบัญชีที่รับรู้

เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากฐานภาษีเม่ือเร่ิมแรก เพราะสถานการณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด 

ผลแตกต่างทางระยะเวลา จึงไม่ทาํให้เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บทนาํ 6  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก

กาํไรที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลง

ค่างบการเงินที่เกี่ยวข้อง) หรือการจัดสรรกาํไรที่ไม่ทาํให้เกิดหน้ีสินภาษีเงินได้ ในกรณี

ต่อไปน้ี  

6.1 บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุน ผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมดาํเนินงานสามารถควบคุมจังหวะเวลา

ของ การกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว และ 

6.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผลแตกต่างช่ัวคราวจะไม่กลับรายการในอนาคต

อนัใกล้ 

ข้อห้ามดังกล่าวทาํให้กิจการมิได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยผลรวมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง 

บทนาํ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ข้ึนอยู่กับ

หลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการรับรู้) หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ        

ที่เกิดข้ึนจากการกาํหนดมูลค่าของค่าความนิยม หรือการรับรู้ผลกาํไรจากการต่อรองราคา

ซ้ือธุรกจิ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้           

รอการตัดบัญชีที่เกดิจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก 

บทนาํ 8  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวข้องกบัการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ 

บทนาํ 9  ผลกระทบทางภาษีที่เกิดข้ึนภายหลังจากการได้ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิบางรายการอาจข้ึนอยู่กบัลักษณะของการได้ประโยชน์หรือการจ่ายชาํระ เช่น  

9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีที่คิดจากผลกาํไรจากการขายสินทรัพย์เสียภาษีต่างจาก

รายได้ทางภาษี และ 

9.2 ในบางประเทศ จาํนวนที่ใช้หักภาษีได้จากขายสินทรัพย์มีจาํนวนมากกว่าจาํนวนที่

อาจใช้หักภาษีในรูปค่าเสื่อมราคา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้วัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดข้ึนภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดว่าจะ 

ได้ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายชําระจากมูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสนิ  
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บทนาํ 10  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการคิดลดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชี  

บทนาํ 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการที่แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินเป็น

รายการที่หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนไม่ควรจัดประเภทสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสนิทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสนิหมุนเวียน 

บทนาํ 12  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีข้อกาํหนดที่เข้มงวดข้ึนเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้    

รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

บทนาํ 13  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยคาํอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปน้ี 

13.1 การกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้กับผลคูณของ

กาํไรทางบัญชีกบัอตัราภาษีที่ใช้ หรือ 

13.2 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียกบัอตัราภาษีที่ใช้  

นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังกาํหนดให้กิจการต้องอธิบายถึงการเปล่ียนแปลง

อตัราภาษีที่ใช้ โดยเปรียบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

บทนาํ 14  ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีรวมถึง 

14.1 ผลแตกต่างช่ัวคราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่

ยังไม่ได้ใช้ 

14.1.1 มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่รับรู้ และ 

14.1.2 มูลค่าของรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าดังกล่าวไม่ปรากฏ 

อย่างชัดเจนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

14.2  ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานที่ยกเลิก ดังน้ี 

14.2.1  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ 

14.2.2 กาํไรหรือขาดทุนจากกจิกรรมปกติของการดาํเนินงานที่ยกเลิก และ 

14.3 มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้

สนับสนุนการรับรู้ เม่ือ 

14.3.1 การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้ึนอยู่กับ 

กาํไรทางภาษีในอนาคตที่เกินกว่ากาํไรที่เกิดจากการกลับรายการของ 

ผลแตกต่างช่ัวคราวทางภาษีที่มีอยู่ และ 

14.3.2 กิจการประสบปัญหาขาดทุนในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนตามกฎหมาย

ภาษีอากร ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง ภาษีเงินได ้

 

วตัถุประสงค ์
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีการปฏบัิติทางบัญชีสาํหรับภาษีเงินได้ 

ประเดน็หลักของการบัญชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบัน

และอนาคตจาก 

ก การได้รับประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายชําระใน

อนาคตซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ และ 

ข รายการและเหตุการณ์อื่นของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกจิการ 

หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน คือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่าตนจะได้รับ

ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชําระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่าย

ชาํระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าวจะมีผลทาํให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคต

เพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากจาํนวนภาษีที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือ 

การชาํระหน้ีสินน้ันไม่มีผลกระทบทางภาษี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้อง

รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยมี

ข้อยกเว้นบางประการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและ

เหตุการณ์อื่น ในลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อื่นน้ัน ดังน้ันหากกิจการ

รับรู้รายการและเหตุการณ์อื่นในกําไรหรือขาดทุน กิจการจะต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษี 

ที่เกี่ยวข้องในกาํไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อื่นที่ไม่ได้รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน (รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) กิจการต้อง

บันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่ได้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนน้ัน (รับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของเช่นกัน) ในทาํนองเดียวกัน การรับรู้

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

จะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจาํนวนผลกาํไรที่รับรู้จากการต่อรองราคาซ้ือธุรกจิ 

นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังกําหนดเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่เกดิจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ การแสดง

รายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัภาษีเงินได้ 
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ขอบเขต 
 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัวิธีการบญัชีสําหรบัภาษีเงินได ้

2 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศที่คาํนวณจากกาํไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วม 

การงานต้องจ่าย เน่ืองจากการจาํหน่ายเงินกาํไรให้แก่กจิการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

3 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดวิธีการบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เม่ือมีการประกาศใช้)) หรือเครดิตภาษี

จากการลงทุน อย่างไรกดี็ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดวิธีการบัญชีสําหรับผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่อาจเกดิจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว 
 

คํานยิาม 
 

5 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

กาํไรทางบัญชี หมายถึง กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด  ก่อนหัก

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

กาํไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวดซ่ึงคํานวณตาม

เกณฑที์่กําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี 

เพื่อใชคํ้านวณภาษีเงินไดที้่ตอ้งชําระ (หรือ

ไดร้บัคืน) 
 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  

และภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ใน 

การคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวด  
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที้่ตอ้งชําระหรือสามารถ 

ขอคืนได้ ซ่ึ งเ กิดจากกําไร  (ขาดทุน)  

ทางภาษีสําหรบังวด 
 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัด

บัญชี 

หมายถึง จํานวนภาษีเงินได้ที่ กิจการต้องจ่ายใน

อนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 

ทีต่อ้งเสียภาษี 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัด

บัญชี 

หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที้่กิจการสามารถขอคืน

ไดใ้นอนาคตซ่ึงเกิดจาก 

(ก) ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี 

(ข) ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไป

และ 

(ค) เครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป  

 

ผลแตกต่างชัว่คราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละ

หนี้ สินนั้น ผลแตกต่างชัว่คราวอาจจัดเป็น

ประเภทใดประเภทหนึง่ดงัต่อไปนี้  

(ก) ผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสียภาษี 

หมายถงึ ผลแตกต่างชัว่คราวที่กิจการ

ตอ้งนาํไปรวมเป็นรายไดใ้นการคํานวณ

กําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสําหรบังวด

อนาคต เมื่อกิจการไดร้บัประโยชน์

จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

หรือจ่ายชําระมูลค่าตามบญัชีของ

หนี้ สิน หรือ 

(ข) ผลแตกต่างชั ่วคราวที่ ใช้หักภาษี 

หมายถงึ ผลแตกต่างชัว่คราวที่กิจการ

สามารถนําไปหักเป็นค่าใช้จ่ายใน

การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

สําหรบังวดอนาคต เมื่อกิจการไดร้บั

ประโยชนจ์ากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์หรือจ่ายชําระมูลค่าตาม

บญัชีของหนี้ สิน  

 

ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสิน 

หมายถึง มูลค่าของสินทรพัยห์รือหนี้ สินทางภาษีอากร 

 

6 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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ฐานภาษี 
 

7   ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นาํไปหักเป็น

ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ต้องเสยีภาษีเม่ือกิจการได้รับประโยชน์จาก

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  

ฐานภาษีของสนิทรัพย์จะเทา่กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

 

ตวัอย่าง 

1 เคร่ืองจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้วจากงวดก่อนๆ ถึงงวดปัจจุบันเป็น

จาํนวน 30 มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซ่ึงจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่าเสื่อมราคา

หรือจากการถือเป็นต้นทุนเม่ือจาํหน่ายเคร่ืองจักร  รายได้ที่เกิดจากการใช้เคร่ืองจักรและ

กาํไรจากการจําหน่ายเคร่ืองจักรต้องนํามาเสียภาษี ส่วนผลขาดทุนจากการจําหน่าย

เคร่ืองจักรสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  ดังน้ัน ฐานภาษีของเครือ่งจกัรคือ 70 

2 ดอกเบ้ียค้างรับมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ดอกเบ้ียเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ ์

เงินสด ฐานภาษีสาํหรบัดอกเบ้ียคา้งรบัจะเท่ากบัศูนย ์(สาํหรับประเทศไทย รายได้ที่เกี่ยวข้อง

กบัดอกเบ้ียจะคาํนวณภาษีตามเกณฑ์สิทธ ิซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี) 

3 ลูกหน้ีการค้ามีมูลค่าตามบัญชี 100 รายได้ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในกําไร (ขาดทุน)  

ทางภาษีแล้ว ดังน้ัน ฐานภาษีของลกูหน้ีการคา้จงึเท่ากบั 100 

4 เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปันผลดังกล่าวไม่ต้องนาํมา

คาํนวณเพ่ือเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็นไป

ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร) ทั้งน้ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ดังกล่าวสามารถนํามาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดท้ัง้จํานวน ดังนัน้ ฐานภาษี

สาํหรบัเงินปันผลคา้งรบัจงึเท่ากบั 1001 

5 ลูกหน้ีเงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้ 

ดังน้ัน ฐานภาษีสาํหรบัเงินกูยื้มดงักล่าวจงึเท่ากบั 100 

 

8  ฐานภาษีของหน้ีสนิ หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิหักด้วยมูลค่าของหน้ีสินที่กฎหมายภาษี

อากรยอมให้นาํไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต ในกรณีของรายได้รับล่วงหน้า ฐานภาษีของ

หน้ีสนิคือ มูลค่าตามบัญชีหักด้วยจาํนวนรายได้ที่ไม่ต้องนาํไปเสียภาษีในงวดอนาคต 

 

 

                                                        
1
  จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณีนี้ ไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสยีภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อกีวิธหีนึ่งคือ เงินปันผล

ค้างรับมีฐานภาษีเท่ากบัศูนย์ และให้ใช้อตัราภาษีเท่ากบั ศูนย์ กบัผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีซึ่งเท่ากับ 100  

ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใีด ผลที่ได้คอืไม่มหีนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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ตวัอย่าง 

1 หน้ีสนิหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษีสําหรับค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจะเท่ากับ

ศูนย์ (สาํหรับประเทศไทย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะคาํนวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัมาตรฐานการบัญชี) 

2 หน้ีสินหมุนเวียนรวมถึงดอกเบ้ียรับล่วงหน้า มีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ที่

เกี่ยวข้องต้องเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษีสําหรบัดอกเบ้ียรับล่วงหนา้จะ

เท่ากับศูนย์ (สาํหรับประเทศไทยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบ้ียจะคาํนวณภาษีตาม

เกณฑส์ทิธ ิซ่ึงต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี) 

3 หน้ีสนิหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้

นาํไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีแล้ว ฐานภาษีของค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยจะเท่ากบั 100 

4 หน้ีสินหมุนเวียนรวมถึงเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบ้ียปรับหรือ

เงินเพ่ิมไม่สามารถนาํไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมที่เกี่ยวข้อง

กบัภาษีสรรพากร) ดังน้ันฐานภาษีสาํหรบัเบ้ียปรบัและเงินเพ่ิมคา้งจ่ายจึงเท่ากบั 1002    

5 เจ้าหน้ีเงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบทางภาษี ดังน้ัน 

ฐานภาษีสาํหรบัเงินกูยื้มดงักล่าวจงึเท่ากบั 100 

 

9 รายการบางรายการมีฐานภาษีได้ ถึงแม้ว่ารายการน้ันจะไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินใน    

งบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่างเช่น ต้นทุนวิจัยซ่ึงกิจการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการคาํนวณกาํไร

ทางบัญชีในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายน้ันเกิดข้ึน แต่ยังไม่สามารถนาํไปถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ

กาํไร (ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนวิจัย 

(คือ จาํนวนที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นาํไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคตได้) กับมูลค่าตามบัญชี 

ซ่ึงในที่น้ีเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชี 

10 ในกรณีที่ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน กิจการควรใช้

หลักการพ้ืนฐานซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ คือ กิจการต้องรับรู้หน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กต็่อเม่ือการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

หรือการชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน ส่งผลให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ใน

อนาคตเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากจาํนวนภาษีที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์

หรือการชาํระหน้ีสินน้ันไม่มีผลกระทบทางภาษี เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะกาํหนด

เป็นอย่างอื่น ดังตัวอย่าง ค ที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 51ก 

                                                        
2 จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณีนี้ ไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อกีวิธหีนึ่งคือ เบี้ยปรับหรือ 

เงินเพ่ิมค้างจ่ายมีฐานภาษีเท่ากบัศูนย์ และให้ใช้อตัราภาษีเท่ากบั ศูนย์ กบัผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีซ่ึงเท่ากบั 

100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใีด ผลที่ได้คอืไม่มสีนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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11 สาํหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างช่ัวคราวคาํนวณได้โดยการเปรียบเทยีบมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซ่ึงฐานภาษีน้ีอ้างอิงจากแบบ

แสดงรายการเสียภาษีรวมสาํหรับประเทศที่อนุญาตให้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้ 

ในบางประเทศ ฐานภาษีอ้างองิจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกจิการในกลุ่มกจิการ 

 

การรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดแ้ละสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

12 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัสําหรบังวดปัจจุบนัและงวดทีผ่่านมาที่ยงัไม่ไดจ่้ายชําระตอ้งรบัรู ้

เป็นหนี้ สิน แต่หากจํานวนภาษีที่ไดชํ้าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัและงวดที่ผ่านมามากกว่า

ภาษีทีต่อ้งชําระสําหรบังวดนั้นๆ  ตอ้งรบัรูส่้วนเกินนั้นเป็นสินทรพัย ์

13  ผลประโยชนที์่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซ่ึงกิจการสามารถนํากลบัไปลดภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ในงวดก่อนได ้ตอ้งรบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์(กรณีนี้ ยงัไม่มีในประเทศไทย) 

14 เม่ือกจิการนาํขาดทุนทางภาษีไปใช้เพ่ือลดภาษีเงินได้ปัจจุบันของงวดก่อน กจิการรับรู้ประโยชน์

ทางภาษีดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดข้ึน เน่ืองจากมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าว และผลประโยชน์น้ันสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

การรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษี 
 

15 กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสีย

ภาษีทุกรายการ ยกเวน้กรณีทีห่นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจาก 

15.1 การรบัรูค่้าความนยิมเมือ่เริม่แรก หรือ 

15.2 การรบัรูเ้มือ่เริม่แรกซ่ึงสินทรพัยห์รือหนี้ สินทีเ่กิดจากรายการ 

15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบญัชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วนัที่

เกิดรายการนั้น 

อย่างไรก็ตาม สําหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

สาขาและบริษทัร่วม รวมถงึส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที ่39 

16 หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพย์ คือ กิจการจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเข้าสู่กิจการในอนาคต ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์สูงกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์ มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีสูง

กว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถนําไปหักในการคาํนวณภาษี ผลแตกต่างน้ีถือเป็นผลแตกต่าง
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ช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีและภาระที่กิจการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตจากการน้ีคือหน้ีสิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  เม่ือกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องน้ัน จะทาํให้กิจการมีกาํไรทางภาษี ผลดังกล่าวทาํให้เป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจ่ายภาษีเงินได้ ดังน้ัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกรายการ 

ยกเว้นกรณีที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 39 

 

ตวัอย่าง 

สินทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา

ภาษีร้อยละ 25  

ฐานภาษีของสินทรัพย์ คือ 60 (ต้นทุน  150 หักค่าเ สื่อมราคาสะสมทางภาษี  90) 

ในการไดร้บัประโยชน์จากสินทรพัยที์มี่มูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 100 กิจการตอ้งมีรายไดที้ต่อ้ง

เสียภาษีเท่ากบั 100 ในขณะที ่สามารถหักค่าเสือ่มราคาทางภาษีไดอี้กเพียง 60 ดงันัน้กิจการ

จะตอ้งจ่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากับ 10 (40 x 25%) เมื่อไดร้ับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเป็นผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษี 40 กรณีน้ีกิจการจึงตอ้งรับรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี เป็น

จํานวน 10 (40 x 25%) ซึ่งแสดงถึงภาษีเงินไดที้กิ่จการจะตอ้งจ่ายในอนาคต เมื่อกิจการ

ไดร้บัประโยชนจ์ากมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ 
 

17 ผลแตกต่างช่ัวคราวบางรายการเกดิข้ึนเม่ือกจิการต้องนาํรายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมคาํนวณกาํไร

ทางบัญชีในงวดหน่ึงในขณะที่ต้องนาํจาํนวนดังกล่าวไปรวมคาํนวณกาํไรทางภาษีในอีกงวดหน่ึง 

ผลแตกต่างช่ัวคราวในลักษณะน้ีโดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่างช่ัวคราว

ตามตัวอย่างต่อไปน้ีจัดเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษี ซ่ึงมีผลทําให้เกิดหน้ีสิน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

17.1 กิจการนาํรายได้ดอกเบ้ียรับไปรวมคาํนวณกาํไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา 

แต่ในบางประเทศกาํหนดให้นาํรายได้ดอกเบ้ียรับไปรวมคาํนวณกาํไรทางภาษีเงินได้

เม่ือได้รับเงินสด ในกรณีน้ีฐานภาษีของดอกเบ้ียค้างรับที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

จะมีค่าเป็นศูนย์ เน่ืองจากรายได้ดอกเบ้ียรับจะไม่ถือรวมเป็นกาํไรทางภาษีจนกว่า

กจิการจะได้รับเงินสด  

17.2 มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการคํานวณกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจาก

มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการคาํนวณกาํไรทางบัญชี  ผลแตกต่างช่ัวคราวในกรณีน้ี 

จะเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของสินทรัพย์  

ซ่ึงฐานภาษีคาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้วยจาํนวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นําไปหักในการคํานวณกาํไรทางภาษี
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สาํหรับงวดปัจจุบันและงวดก่อนได้ หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีมากกว่าค่าเสื่อมราคา 

ทางบัญชี จะทาํให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีข้ึน และกิจการต้องบันทึก

เป็นหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่าค่าเสื่อมราคา

ทางบัญชี จะทาํให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงมีผลทาํให้เกิดสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ   

17.3 กิจการอาจบันทึกต้นทุนในการพัฒนาเป็นสินทรัพย์และทยอยตัดจําหน่ายในงวด

อนาคตเพ่ือนําไปคาํนวณกาํไรทางบัญชี แต่นําต้นทุนในการพัฒนาทั้งหมดไปรวม

คํานวณกําไรทางภาษีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ ในกรณีน้ี ต้นทุนในการพัฒนา 

มีฐานภาษีเท่ากับศูนย์เน่ืองจากได้หักจากกาํไรทางภาษีทั้งจาํนวนแล้ว ผลแตกต่าง

ช่ัวคราวจึงเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนในการพัฒนากับฐานภาษี 

(โดยฐานภาษีมีค่าเทา่กบัศูนย์) 

18 ผลแตกต่างช่ัวคราวเกดิข้ึนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

18.1 ต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ปันส่วนให้กับสินทรัพย์ที่ ได้มาและหน้ีสินที่ ระบุได้ 

ตามมูลค่ายุติธรรมเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) แต่ไม่มีรายการปรับปรุง

ทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 19)  

18.2 กจิการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 20) 

18.3 กจิการมีค่าความนิยม ที่เกดิข้ึนจากการรวมธุรกจิ (ดูย่อหน้าที่ 21) 

18.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเม่ือ

เร่ิมแรก เช่น กรณีที่กิจการได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงเป็นรายการ

สนิทรัพย์ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี (ดูย่อหน้าที่ 22 และ 33) หรือ 

18.5 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  สาขาและบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสีย 

ในการร่วมการงาน แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสียน้ัน 

(ดูย่อหน้าที่ 38 ถึง 45) 

 

การรวมธุรกิจ 
 

19  ด้วยข้อยกเว้นที่จาํกัด สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วย 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ กรณีน้ีผลแตกต่างช่ัวคราวจะเกิดข้ึนหากฐานภาษีของสินทรัพย์ที่ได้มา

และหน้ีสินที่รับมาที่ระบุได้ดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรือได้รับผลกระทบที่

แตกต่าง ตัวอย่างเช่น หากกิจการปรับเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์ยังคงมีค่าเท่ากับต้นทุนเดิมตามบัญชีของเจ้าของเดิม ในกรณีน้ีจะ

เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีข้ึนและต้องบันทึกเป็นหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

การรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม  

(ดูย่อหน้าที่ 66) 
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สินทรพัยที์แ่สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
 

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกาํหนดให้กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์ 

บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรพัย์

เพื่อการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในบางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคา

สนิทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาํหรับงวดปัจจุบัน 

ทาํให้ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ จึงทาํให้ไม่เกิดผลแตกต่างช่ัวคราว สาํหรับ

ประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางภาษีในงวด 

ที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีน้ีกิจการจึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ 

อย่างไรกต็ามการได้รับประโยชน์ในอนาคตตามมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลทาํให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีต่อกิจการและจาํนวนที่นาํมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้จะแตกต่าง

จากมูลค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังน้ันผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กบัฐานภาษีถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราว ซ่ึงจะต้องรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปน้ีด้วย 

20.1  กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะจําหน่ายสินทรัพย์ ในกรณีน้ีกิจการจะได้รับประโยชน์ 

จากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้สินทรัพย์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดรายได้ 

ทางภาษีที่สูงกว่าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นาํไปหักเป็นรายจ่ายใน

งวดอนาคต หรือ 

20.2 กิจการสามารถชะลอการจ่ายภาษีเงินได้ของกําไรฝ่ายทุนออกไป หากนําเงินที่ได้ 

จากการขายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สาํหรับกรณีน้ี กิจการยังคง

มีภาระภาษีเงินได้ เม่ือกิจการขายสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงน้ันไป หรือนํา

สนิทรัพย์ดังกล่าวไปใช้  

 

ค่าความนยิม 
 

21 ค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ คือ มูลค่าตามย่อหน้าที่ 21.1 ที่สูงกว่ามูลค่าตาม 

ย่อหน้าที่ 21.2 ดังต่อไปน้ี 

21.1 ผลรวมของ 

21.1.1 สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกจิ (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงปกติรับรู้

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกจิ 
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21.1.2 มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกิจการของผู้ถูกซ้ือที่ รับรู้ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกิจตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในผู้ถูกซ้ือที่ถือ

โดยผู้ซ้ือไว้ก่อนแล้วในการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

21.2 มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจที่วัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เม่ือมีการประกาศใช้)  

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากรหลายแห่งไม่อนุญาตให้นําส่วนที่ลดลงของมูลค่าตามบัญชีของ 

ค่าความนิยมมาหักเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) 

นอกจากน้ีในประเทศดังกล่าว ราคาทุนของค่าความนิยมถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้เม่ือ

บริษัทย่อยจําหน่ายธุรกิจน้ันออกไป ในกรณีน้ีค่าความนิยมจะมีฐานภาษีเป็นศูนย์ และ 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับฐานภาษีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษี อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เป็นผลจากกรณีดังกล่าว เน่ืองจากค่าความนิยมเป็นเพียง 

การวัดมูลค่าคงเหลือ และหากมีการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะทาํให้มูลค่าตามบัญชี

ของค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน 

21ก การลดลงในภายหลังของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้เน่ืองจากเกิดจาก 

ค่าความนิยมที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ถือว่าเป็นผลจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยเช่นกัน ดังน้ัน จึงไม่ให้

รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 15.1 ตัวอย่างเช่น ในการรวมธุรกิจ  

หากกจิการรับรู้ค่าความนิยมจาํนวน 100 แต่ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่อหน้าที่ 15.1 ไม่อนุญาตให้

กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในกรณีน้ีหากภายหลังกิจการรับรู้ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 20 จํานวนผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษีที่ เกี่ ยวกับ 

ค่าความนิยมจะลดลงจาก 100 เป็น 80 ทาํให้มูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่ยังไม่ได้รับรู้ลดลงด้วย การลดลงของหน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ดังกล่าวเกี่ยวข้อง

กบัค่าความนิยมที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ดังน้ันจึงไม่อนุญาตให้กจิการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 15.1 

21ข หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับ                

ค่าความนิยมให้รับรู้ได้หากไม่ได้เกิดข้ึนจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น 

หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้ค่าความนิยมจํานวน 100 หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีนับตั้งแต่ปีที่ได้มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100 ณ วันที่

รับรู้เร่ิมแรกและเท่ากับ 80  ณ สิ้ นปีที่ได้มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมคงเหลือ 

ณ สิ้นปีที่ได้มา ไม่เปล่ียนแปลงจากจาํนวน 100 ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีจาํนวน 20 

จะเกิดข้ึน ณ สิ้นปีน้ัน เน่ืองจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีน้ันไม่เกี่ยวกับค่าความนิยม 

ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก กจิการจึงต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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การรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินเมือ่เริม่แรก 
 

22 ผลแตกต่างช่ัวคราวอาจเกิดข้ึนจากการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเม่ือเร่ิมแรก เช่น ในกรณี

กจิการไม่สามารถนาํต้นทุนของสนิทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคาํนวณ

กาํไรสทุธทิางภาษี เป็นต้น วิธกีารทางบัญชีสาํหรับผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าวข้ึนอยู่กับลักษณะ

ของรายการที่ทาํให้ต้องรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเม่ือเร่ิมแรก ดังต่อไปน้ี 

22.1 ในการรวมธุรกิจ กิจการต้องรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ซ่ึงจาํนวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจาํนวนค่าความนิยมหรือจาํนวนกาํไรจากการซ้ือ 

ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 19) 

22.2  หากรายการที่เกดิข้ึนมีผลกระทบต่อกาํไรทางบัญชีหรือกาํไรทางภาษี กิจการต้องรับรู้

หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายหรือรายได้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุนด้วย (ดูย่อหน้าที่ 59)  

22.3  หากรายการที่เกิดข้ึนไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบัญชีและ

กาํไรทางภาษีและถ้ารายการน้ันไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 24 

กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิหรือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิด้วยยอดเดียวกัน อย่างไรกต็าม รายการปรับปรุงดังกล่าวจะ

ส่งผลให้งบการเงินมีความโปร่งใสน้อยลง ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงไม่

อนุญาตให้กจิการรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณีดังกล่าว 

ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือการรับรู้ภายหลัง (ดูตัวอย่างประกอบข้างล่าง) 

นอกจากน้ีกิจการยังไม่สามารถบันทึกการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนภายหลังที่เกิดกับ 

บัญชีหน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้น้ันเม่ือสินทรัพย์

น้ันมีการสกึหรอและเสื่อมราคา 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่22.3 

กิจการต้ังใจจะใช้สินทรัพย์ที่มีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใช้งาน 5 ปี หลังจากน้ันจะ

จําหน่ายสินทรัพย์น้ันตามมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์  อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 40        

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  และในการจาํหน่ายสินทรัพย์ 

กาํไรจากการจาํหน่ายไม่ต้องเสยีภาษี และขาดทุนจากการจาํหน่ายเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ 

เมื่อกิจการไดร้ับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการจะมีรายไดท้างภาษี

เท่ากับ 1,000 และต้องเสียภาษีเท่ากับ 400 แต่กิจการไม่ต้องบันทึกหน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี  ทีเ่กิดข้ึนจาํนวน 400 เนือ่งจากกรณีน้ี เป็นผลจากการรบัรูสิ้นทรพัยเ์มือ่เร่ิมแรก 

ในปีต่อไปมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 800 หากกิจการมีรายไดท้างภาษีเท่ากับ 

800 กิจการตอ้งเสียภาษีจาํนวน 320 กิจการไม่ตอ้งบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี

จาํนวน 320 เนือ่งจากกรณีน้ีเป็นผลมาจากการรบัรูสิ้นทรพัยเ์มือ่เร่ิมแรก 

 



 

17 

23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมี 

การประกาศใช้) กาํหนดให้ผู้ออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วน

ของตราสารที่เป็นหน้ีสนิเป็นหน้ีสิน และส่วนที่เป็นส่วนของทุนเป็นส่วนของทุน ในบางประเทศ

ฐานภาษีของส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสนิในการรับรู้เร่ิมแรกจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของ

ผลรวมของส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสินและทุน ดังน้ันผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีจะเกิด

จากการรับรู้เร่ิมแรกของส่วนประกอบที่เป็นทุนซ่ึงแยกออกจากส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสิน 

ดังน้ันกรณีน้ีจึงไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามย่อหน้าที่ 15.2 และกิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชี  นอกจากน้ีย่อหน้าที่ 61ก กาํหนดว่า กิจการต้องบันทกึภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

โดยตรงไปยังส่วนของทุนและย่อหน้าที่ 58 กาํหนดว่า กิจการต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงของ

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิข้ึนภายหลังเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี 
 

24 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สําหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี

ทุกรายการ โดยรับรูเ้ท่ากบัจํานวนที่เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกําไรทางภาษี 

เพยีงพอทีจ่ะนําผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้กัภาษีได ้ ทั้งนี้ กิจการตอ้งไม่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษี 

เงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากการรบัรูเ้ริ่มแรกของสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่เกิดจากรายการ

ต่อไปนี้  

24.1 รายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

24.2 ณ วนัทีเ่กิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบญัชี และกําไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี 

อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีนั้นเกีย่วขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

สาขา บริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน ให้กิจการรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินได ้

รอการตดับญัชีตามย่อหนา้ที ่44 

25 หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้หน้ีสิน คือ กิจการจะต้องสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือชาํระหน้ีสินในงวดอนาคต  มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสีย

ไปน้ันอาจนาํไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคาํนวณกาํไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้

หน้ีสินน้ันได้ ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินกับฐานภาษี

ของหน้ีสนิข้ึน ซ่ึงจะทาํให้เกดิสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจาํนวนเทา่กับภาษีเงินได้ที่

กิจการจะได้รับคืนในอนาคตเม่ือส่วนของหน้ีสินน้ันสามารถนําไปหักจากกาํไรทางภาษีได้  

ในทาํนองเดียวกัน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มีน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างจะทาํให้

เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่กิจการจะได้รับคืน 

ในอนาคต 
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ตวัอย่าง 

กิจการรับรู้ต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าค้างจ่ายเป็นหน้ีสินจาํนวน 100 ในการคาํนวณภาษี 

กิจการไม่สามารถนําต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะจ่ายจริง 

อตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 25 

ในกรณีน้ีฐานภาษีของหน้ีสินเป็นศูนย ์(มูลค่าตามบัญชี 100 หักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทีกิ่จการ

สามารถนําไปหักเป็นค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษีไดใ้นอนาคต) เมือ่กิจการจ่ายชาํระหน้ีสิน

ตามมูลค่าตามบัญชีจะทําใหก้ําไรทางภาษีในอนาคตลดลงเท่ากบั 100 และภาษีทีต่อ้งจ่าย 

ในอนาคตจะลดลง เท่ากับ 25 (100 x 25%) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับ 

ฐานภาษีศูนย์ เป็นผลต่างชั่วคราวที่ใชห้ักภาษีมีจํานวนเท่ากับ 100 ดังนัน้กิจการจึงตอ้ง

บนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจาํนวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ทีกิ่จการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการลดลง

ของจาํนวนภาษีทีต่อ้งจา่ยดงักล่าว 

 

26 ตัวอย่างของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงทาํให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

มีดังน้ี      

26.1 ผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเกษียณอายุถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณกําไร 

ทางบัญชี เน่ืองจากพนักงานให้บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถนาํไปหักเป็นค่าใช้จ่าย

ในการคํานวณกาํไรทางภาษีได้ กต่็อเม่ือกิจการจ่ายเงินสมทบให้กองทุนหรือเม่ือ

กิจการจ่ายเงินผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้างให้แก่พนักงาน ในกรณีน้ีจะเกิด 

ผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินกับฐานภาษี ซ่ึงฐานภาษีของ

หน้ีสินมีค่าเป็นศูนย์ ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้เกิดสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของ

ค่าใช้จ่ายที่สามารถนําไปหักจากกาํไรทางภาษีเม่ือกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน 

26.2 กิจการรับรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายในการคาํนวณกาํไรทางบัญชีในงวดที่เกิด

รายการ แต่อาจไม่สามารถนาํจํานวนดังกล่าวไปหักในการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) 

ทางภาษีได้จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนในการวิจัย 

(จาํนวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้นาํไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตามบัญชี

ซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงทาํให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี 

26.3 ด้วยข้อยกเว้นที่จํากัด กิจการรับรู้สินทรัพย์ที่ ได้รับมาและหน้ีสินที่ระบุได้จาก 

การรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ หากกิจการรับรู้หน้ีสิน ณ วันที่ได้

รับมาแต่ยังไม่สามารถนําต้นทุนที่เกี่ยวข้องไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคาํนวณกาํไร

ทางภาษีได้จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 
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และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกจากน้ีจะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีได้ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับมามีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากทั้งสองกรณีข้างต้นจะส่งผลกระทบ

ต่อค่าความนิยม (ดูย่อหน้าที่ 66) และ 

26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพย์บางรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม่ 

โดยไม่มีการปรับปรุงเพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 20) ในกรณีน้ีจะเกิดผล

แตกต่างช่ัวคราว ที่ใช้หักภาษีข้ึน หากฐานภาษีของสินทรัพย์มีจํานวนมากกว่า 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

27 การกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีจะมีผลทาํให้กาํไรทางภาษีสาํหรับงวด

อนาคตลดลง อย่างไรกต็าม กิจการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ที่

จ่ายลดลงกต่็อเม่ือกจิการมีกาํไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนาํรายการน้ันมาหักได้ ดังน้ันกิจการ

จะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กต่็อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมี

กาํไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนาํผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีมาหักได้ 

28 มีความเป็นไปได้ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีได้ 

กต่็อเม่ือกิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกันและ

หน่วยภาษีเดียวกนัซ่ึงมีจาํนวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกดิการกลับรายการ 

28.1 ในงวดเดียวกนักบังวดที่คาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

หรือ 

28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไป

ใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงอาจเป็นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทยจะ

อนุญาตให้เฉพาะขาดทุนทางภาษีสทุธยิกมาไม่เกนิ 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังไป

ลดกาํไรทางภาษีที่จะเกดิในอนาคตเทา่น้ัน) 

ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีเกดิข้ึน 

29 เม่ือกิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและ 

หน่วยภาษีเดียวกันไม่เพียงพอ กิจการสามารถรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณี

ดังต่อไปน้ี  

29.1 เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

จัดเกบ็ภาษีและหน่วยภาษีหน่วยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับ

รายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจาก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงอาจเป็นงวด 

ในอดีตหรือในอนาคต ซ่ึงเร่ืองน้ี กฎหมายภาษีไทยให้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการนํา

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน  5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) 

ในการประเมินว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่ กิจการ 

จะไม่พิจารณาจาํนวนที่ต้องเสียภาษี ที่เกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่นาํไปหักภาษีซ่ึง
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คาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต เน่ืองจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึน

จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีในอนาคตน้ันต้องอาศัยกาํไรทางภาษีในงวด

อนาคต  เพ่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ดังกล่าวเช่นกนั หรือ 

29.2 กจิการมีการวางแผนภาษีอากรเพ่ือทาํให้กจิการมีกาํไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้ 

30 การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีที่กิจการปฏิบัติเพ่ือสร้างหรือเพ่ิมกาํไรทางภาษีในงวดใด

งวดหน่ึง ก่อนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ

กจิการสามารถสร้างหรือเพ่ิมกาํไรทางภาษีได้โดย 

30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ดอกเบ้ียรับตามเกณฑเ์งินสดหรือเกณฑค์งค้าง  

30.2 ชะลอสทิธเิรียกร้องการหักค่าใช้จ่ายบางรายการจากกาํไรทางภาษีไปในงวดอื่น 

30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ที่มีราคาเพ่ิมข้ึน แต่กิจการไม่สามารถปรับปรุง          

ฐานภาษีของสนิทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือสะท้อนราคาที่เพ่ิมข้ึน และ 

30.4 ขายสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้

จากพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี) เพ่ือนาํเงินไปซ้ือเงินลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ที่ต้องเสยีภาษีแทน 

ถึงแม้ว่าการวางแผนทางภาษีเป็นการขยับกาํไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ข้ึนมาอยู่ในงวดก่อนหน้า 

การนําผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใช้ประโยชน์ยังข้ึนอยู่กับผลกําไรทางภาษี 

ในอนาคตที่เกดิจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิในอนาคตด้วย 

31 ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้กิจการพิจารณาแนวทางตาม 

ที่กล่าวในย่อหน้าที่ 35 และ 36  

32 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

 

ค่าความนยิม 
 

32ก ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่าง 

ที่เกิดข้ึนจะก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของค่าความนิยมจะต้องรับรู้เป็นส่วนหน่ึงในการบันทกึบัญชีสาํหรับ

การรวมธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ที่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์ของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

 

การรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินเมือ่เริม่แรก 
 

33 มีสถานการณ์หน่ึงที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดข้ึนจากการรับรู้สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรก 

คือ กรณีที่กิจการได้รับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่ต้องเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการนาํ

เงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ในทางภาษีกิจการไม่สามารถนาํ

มูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสนิทรัพย์ (ซ่ึงเท่ากับฐานภาษี) ได้ มูลค่าตามบัญชี
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ของสินทรัพย์จึงตํ่ากว่าฐานภาษีและทาํให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีข้ึน หรือในอีกกรณี

หน่ึงกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงทาํให้เกิดผลต่าง

ระหว่างรายได้รอการตัดบัญชีกับฐานภาษีซ่ึงมีค่าเป็นศูนย์ จึงทาํให้เกิดเป็นผลแตกต่างช่ัวคราว 

ที่ใช้หักภาษีข้ึน ทั้งน้ี ไม่ว่ากจิการจะใช้วิธีการนาํเสนออย่างไรกต็าม กิจการไม่สามารถรับรู้รายการ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้ ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 22 

 

ขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้
 

34 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรบัขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษี

ที่ยงัไม่ไดใ้ชเ้ท่าที่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต 

เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชด้งักล่าวไปใช้

ประโยชนไ์ด ้

35 หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกดิจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ใช้ เป็นหลักเกณฑเ์ดียวกันกับที่ใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่นาํไปหักภาษี แต่ทั้งน้ีการที่กิจการมีผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นหลักฐานสาํคัญที่แสดงว่ากิจการอาจจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต 

ดังน้ัน เม่ือกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีที่เกดิจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ได้ เท่าที่กิจการมีผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษี

เพียงพอที่จะนาํผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ 

ในสถานการณ์ข้างต้น ย่อหน้าที่ 82 กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการรับรู้รายการ 

36 กจิการจะพิจารณาหลักเกณฑต่์อไปน้ีในการประเมินความน่าจะเป็นว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษี

เพียงพอที่จะนาํผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้

หรือไม่ 

36.1 กิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับหน่วยงานที่จัดเกบ็ภาษี

และหน่วยเสียภาษีเดียวกัน ในจาํนวนที่เพียงพอที่จะนาํขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่ 

36.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่หรือไม่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีก่อนที่ผลขาดทุน 

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุลง 

36.3 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน เกดิจากสาเหตุที่สามารถระบุได้และเหตุการณ์น้ัน

ไม่น่าจะเกดิข้ึนอกีหรือไม่ และ 

36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้าที่ 30) เพ่ือสร้างกาํไรทางภาษีให้เกิดข้ึนในงวด 

ที่สามารถนาํผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์

ได้หรือไม่ 
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หากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด กิจการไม่ควรรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับส่วนน้ัน 

 

การนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีย่งัไม่ไดร้บัรูม้าประเมินใหม่ 
 

37 ทุกวันที่สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่ยังไม่ได้รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้น้ันได้

ตามจาํนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากจิการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตที่จะทาํให้ได้รับ

ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว เช่น การที่สถานการณ์

ทางการค้าปรับตัวดีข้ึนอาจส่งผลให้กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 34 

อีกตัวอย่างหน่ึงคือ การที่กิจการจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ 

ณ วันที่รวมธุรกจิ หรือภายหลังการรวมธุรกจิแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 67 และ 68) 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน 
 

38 ผลแตกต่างช่ัวคราวจะเกดิข้ึนเม่ือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม 

หรือส่วนได้เสียในการร่วมการงาน (ซ่ึงหมายถึงส่วนแบ่งของบริษัทใหญ่ หรือส่วนแบ่งของ 

ผู้ลงทุน ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม หรือผู้ถูกลงทุน ซ่ึงรวมถึงมูลค่าตาม

บัญชีของค่าความนิยมด้วย) มีจาํนวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซ่ึงมักเท่ากับราคาทุน) ของเงิน

ลงทุนหรือส่วนได้เสยี ผลแตกต่างน้ีอาจเกดิข้ึนได้ในหลายสถานการณ์ เช่น 

38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมการงานมีกาํไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 

38.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อยไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกนั และ 

38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้เทา่กบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ในงบการเงินรวม จาํนวนของผลแตกต่างช่ัวคราวอาจต่างจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับ 

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่  หากบริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุนใน 

งบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ 

39 กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษี 

ทุกรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขาและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียใน 

การร่วมการงาน ยกเวน้เมือ่เขา้เงือ่นไขทั้งสองขอ้ ดงัต่อไปนี้  

39.1 บริษทัใหญ่ ผูล้งทุน ผูร่้วมคา้ หรือผูร่้วมดําเนินงานสามารถควบคุมระยะเวลาใน 

การกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว และ 

39.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว 

ในอนาคตอนัใกล ้
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40 เน่ืองจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่

จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน

น้ัน (รวมถึงผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิข้ึนจากกาํไรที่ไม่ได้จัดสรรและจากผลต่างในการแปลงค่า

เงินตราต่างประเทศ) เกิดข้ึนเม่ือใด นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติ บริษัทใหญ่มักจะไม่สามารถ

ประมาณจํานวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่าย เม่ือมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว  

ด้วยเหตุน้ีเม่ือบริษัทใหญ่ตัดสินใจที่จะไม่ให้มีการจัดสรรกาํไรของบริษัทย่อยในระยะเวลา

อนาคตอันใกล้ บริษัทจึงไม่รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งน้ีข้อกาํหนดในย่อหน้าน้ี

สามารถนาํไปถือปฏบัิตกิบัเงินลงทุนในสาขาด้วย 

41 กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

อัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (เม่ือมีการประกาศใช้)) หากกิจการต้องคาํนวณกาํไร

หรือขาดทุนทางภาษีด้วยสกุลเงินที่ต่างกัน (ซ่ึงมีผลให้ฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่

เป็นตัวเงินของกิจการต่างกันด้วย) การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนจะทาํให้เกิดผล

แตกต่างช่ัวคราวซ่ึงทาํให้กิจการต้องรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดู

เง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 24) และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกดิข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 58) 

42 ผู้ลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่สามารถควบคุมกิจการน้ันได้ และมักจะไม่สามารถกาํหนดนโยบาย    

การจ่ายเงินปันผลได้ ดังน้ันหากไม่มีข้อตกลงพิเศษที่กาํหนดว่าบริษัทร่วมจะไม่จ่ายเงินปันผล

ในอนาคตอันใกล้จากกาํไรของบริษัทร่วม ผู้ลงทุนต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่ เกิดข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในบางกรณีผู้ลงทุนอาจไม่สามารถประเมินจํานวนภาษีเงินได้ที่จะต้องชําระในกรณีที่ได้รับ

ประโยชน์จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ แต่สามารถประเมินจํานวนข้ันตํ่าและระบุได้ว่า 

ภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับหรือสูงกว่าจาํนวนข้ันตํ่าได้ ในกรณีน้ีจะใช้จํานวนที่ประเมินน้ีวัดมูลค่า

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

43 ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมการงานในการร่วมการงานมักเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันกาํไรและข้อกาํหนด

เกี่ยวกับ การแบ่งปันกําไรต้องได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์หรืออนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ 

ตามจาํนวนที่ระบุ หากผู้ร่วมค้าหรือผู้ร่วมดาํเนินงานสามารถควบคุมจังหวะเวลาการแบ่งปันกาํไร

จากการร่วมการงานได้และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า จะไม่มีการแบ่งปันกาํไรในอนาคต 

อนัใกล้ ผู้ร่วมค้าหรือผู้ร่วมดาํเนินงานไม่ต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

44 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี 

ทุกรายการที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียใน 

การร่วมการงาน ก็ต่อเมือ่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า 

44.1 จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้และ 

44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะนาํผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
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45 ในการตัดสินว่ากิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํหรับผลแตกต่างช่ัวคราว          

ที่ใช้หักภาษี ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียใน 

การร่วมการงานหรือไม่น้ัน กจิการจะพิจารณาตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ถึง 31 

 

การวดัมูลค่า  
 

46 กิจการตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สิน (หรือสินทรพัย)์ ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและงวดก่อนตาม

จํานวนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระแก่ (หรือไดร้บัคืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใชอ้ตัรา

ภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

47 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสําหรบังวด

ทีกิ่จการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดที่กิจการ

คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ 

หรือทีค่าดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

48  ปกติกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรวมทั้งสินทรัพย์และ 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

แต่ในบางประเทศ การประกาศใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาล มีผลกระทบ

สาํคัญต่อการบังคับใช้จริงที่อาจเกิดข้ึนหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในสถานการณ์เช่นน้ี 

กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้โดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  

ที่รัฐบาลประกาศ 

49 เม่ือกจิการต้องเสยีภาษีในอัตราภาษีที่แตกต่างกันสาํหรับรายได้ทางภาษีในแต่ละระดับ กิจการ

ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีเฉล่ียที่คาดว่า

จะต้องใช้กับกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่กิจการคาดว่าจะมีการกลับรายการของผล

แตกต่างช่ัวคราว 

50 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

51 การวดัมูลค่าของหนี้ สินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบ

ทางภาษีทีจ่ะเกิดจากลกัษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัย ์หรือจะ

จ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

51ก ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชาํระหน้ีสิน อาจส่ง 

ผลกระทบต่อรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้งสองรายการดังน้ี 

51ก.1  อตัราภาษีที่ใช้เม่ือกจิการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่า 

ตามบัญชี และ 

51ก.2  ฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ัน 
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ในกรณีน้ี กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้   

รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษีและฐานภาษีที่สอดคล้องกับลักษณะที่กิจการได้รับประโยชน์

จากสนิทรัพย์หรือจ่ายชาํระหน้ีสนิ  
 

ตวัอย่าง ก (ตวัอย่าง ก นี้ เป็นกรณีทีก่ฎหมายภาษีกําหนดอตัราภาษีไม่เท่ากนัระหว่างอตัรา

ภาษีจากการจําหน่ายสินทรพัยแ์ละอตัราภาษีปกติ กรณีนี้ จึงไม่เกิดข้ึนกบัประเทศไทย) 
 

สินทรัพย์รายการหน่ึงในที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 แต่มี 

ฐานภาษีเพียง 60 ประเดน็น้ีมีข้อสังเกตว่า กรณีที่มีกาํไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์กิจการ

คํานวณภาษีโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ซ่ึงไม่เท่ากับอัตราภาษีในกรณีอื่นที่ เสียภาษี 

อตัราร้อยละ 30  

ตามตวัอย่าง กิจการรบัรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเท่ากบั 8 (40 x 20%) หากกิจการ

คาดว่าจะจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อไม่ใชง้านต่อไป กิจการจะรับรูห้น้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตัดบญัชีเท่ากบั 12 (คํานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์

ดงักล่าว แต่จะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยม์ลูค่าตามบญัชีโดยการใชง้านสินทรพัยน์ัน้แทน 

  

ตัวอย่าง ข (ตัวอย่างนี้ ให้อ้างอิงได้กับมาตรา 65 ทวิ (3) แห่งประมวลรัษฎากร 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้  เพราะประมวลรษัฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจาก 

การจําหน่ายสินทรพัยโ์ดยคํานวณจากราคาขายหกัดว้ยตน้ทุนทางภาษี) 
 

สินทรัพย์รายการหน่ึงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุน 100 มีมูลค่าตามบัญชี 80  

ซ่ึงกิจการได้ตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนเป็น 150 และไม่มีการทาํรายการปรับปรุงทางภาษี

สาํหรับการตีราคาสนิทรัพย์น้ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตรา

ภาษีคือร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในกรณีน้ีมีข้อสังเกตว่า ถ้ากิจการจําหน่ายสินทรัพย์

ดังกล่าวได้สงูกว่าราคาทุน กิจการต้องนาํค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจาํนวน 30 มารวมเป็น

กาํไรทางภาษี แต่ส่วนของรายรับที่สงูกว่าต้นทุนน้ันไม่ต้องนาํมาเสยีภาษี 
  

ฐานภาษีของสินทรพัย์ดงักล่าวเท่ากบั 70 และผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษีเท่ากบั 80 

(เกิดจากการนํามูลค่าสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ 150 ลบดว้ยฐานภาษีของสินทรัพย์ 70)  

ถา้กิจการคาดว่าจะไม่จาํหน่ายสินทรพัยด์งักล่าวแต่จะใชง้านสินทรพัยจ์นครบอายุสินทรพัย์

กิจการต้องมีรายได้ทางภาษีจํานวนถึง 150 แต่ทั้ง น้ีกิจการมีรายจ่ายค่าเสื่อมราคา 

ทางภาษีเพียง 70 ในการน้ีทําให้คํานวณหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีไดเ้ท่ากับ 24 

(คํานวณจาก 80 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะจาํหน่ายสินทรัพย์นัน้ไปในทนัที โดยไดร้ับ

เงินค่าจาํหน่าย 150 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคํานวณไดด้งัน้ี 
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ตัวอย่าง ข (ตัวอย่างนี้ ให้อ้างอิงได้กับมาตรา 65 ทวิ (3) แห่งประมวลรัษฎากร 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้  เพราะประมวลรษัฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจาก 

การจําหน่ายสินทรพัยโ์ดยคํานวณจากราคาขายหกัดว้ยตน้ทุนทางภาษี) 

 

 

 
 

ผลแตกต่าง 

ชัว่คราวทีต่อ้ง

เสียภาษี 

อัตราภาษี 

หน้ีสิน 

ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัช ี

ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 

กาํไรส่วนที่เกนิต้นทุน 

รวม 

30 

50 

80 

30%   

 - 0- 

 

9 

 -      

9 

(หมายเหตุ ย่อหนา้ที ่61ก  กําหนดไวว้่า ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทีเ่พ่ิมข้ึนจากการตีราคา

สินทรพัยเ์พ่ิมใหร้บัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) 
  

 

ตวัอย่าง ค (ตวัอย่าง ค นี้ เป็นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอตัราภาษีไม่เท่ากนัระหว่าง

อตัราภาษีจากการจําหน่ายสินทรพัยแ์ละอตัราภาษีปกติ ดงันั้น กรณีนี้ จึงไม่เกิดข้ึนกบั

ประเทศไทย) 
 

ตัวอย่างน้ีเหมือนกรณีของตัวอย่าง ข ยกเว้นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์รายการดังกล่าว

ในราคาสูงกว่าราคาทุน ต้องนําค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเป็นกําไรทางภาษี 

(อัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 30) ส่วนกาํไรจากการขายที่คํานวณจากราคาขายหลังจากหัก

ต้นทุนที่ปรับปรุงด้วยภาวะเงินเฟ้อจาํนวน 110 เสยีภาษีที่อตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 40 

ถา้กิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการใชง้านสินทรัพย์

ดังกล่าว กิจการตอ้งมีรายไดท้างภาษีไดเ้ท่ากับ 150 แต่กิจการจะมีรายจ่ายที่เกี ่ยวขอ้ง 

ทางภาษีในรูปค่าเสือ่มราคาไดเ้พียง 70 ในกรณีน้ีฐานภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 70 ทําให้

เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีเท่ากับ 80 และมีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี

เท่ากบั 24 (80 x 30%) ซึง่เท่ากบัในกรณีของตวัอย่าง ข 

ถา้กิจการคาดวา่จะรบัประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยโ์ดยการขายสินทรพัยด์งักล่าว

ทนัทีทีร่าคา 150 กิจการสามารถหักตน้ทุนทีป่รับปรุงดว้ยอัตราเงินเฟ้อไดที้ ่110 ทําใหเ้กิด

กําไรสุทธิเท่ากับ 40 ซึ่งต้องเสียภาษีที่อัตราร ้อยละ 40 นอกจากน้ี ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ทางภาษี 30 จะถูกนําไปรวมเป็นกําไรทางภาษีซึง่ตอ้งเสียภาษีทีอ่ัตรารอ้ยละ 30 ในกรณีน้ีฐานภาษี

คือ 80 (110 - 30) ทําใหเ้กิดผลแตกต่างชั่วคราวทีต่อ้งเสียภาษีเท่ากับ 70 และมีหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเท่ากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่างไรก็ดี หาก

วธีิการคํานวณ ฐานภาษีหาไดย้ากกวา่ทีแ่สดงในตวัอย่าง กิจการอาจพิจารณาหลกัการพ้ืนฐาน

ตามย่อหนา้ที ่10 ประกอบ 
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ตวัอย่าง ค (ตวัอย่าง ค นี้ เป็นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอตัราภาษีไม่เท่ากนัระหว่าง

อตัราภาษีจากการจําหน่ายสินทรพัยแ์ละอตัราภาษีปกติ ดงันั้น กรณีนี้ จึงไม่เกิดข้ึนกบั

ประเทศไทย) 

(หมายเหตุ ย่อหนา้ที ่61ก กําหนดไวว้่า ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทีเ่พ่ิมข้ึนจากการตีราคา

สินทรพัยเ์พ่ิมใหร้บัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) 

 

51ข หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดข้ึนจาก 

การตีราคาสนิทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) การวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจาก

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมราคาโดยการขาย โดยไม่คํานึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ใน 

การวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ดังน้ันหากกฎหมายภาษีอากรกาํหนดให้ใช้อัตราภาษี

เฉพาะของมูลค่าภาษีจากการขายสนิทรัพย์ซ่ึงแตกต่างจากอัตราภาษีที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์แล้ว 

ให้ใช้อัตราภาษีที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ในการวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวเน่ืองกบัสนิทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาน้ัน 

51ค หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดข้ึนจาก

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) โดยมี 

ข้อสันนิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะเป็นมูลค่าที่จะได้รับคืน

จากการขาย ดังน้ัน หากข้อสันนิษฐานเป็นจริง การวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจากมูลค่าตามบัญชี 

ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากการขาย หากข้อสันนิษฐานน้ีมีข้อโต้แย้งว่าไม่จริง  

โดยถ้าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนน้ีมีการคิดค่าเสื่อมราคาและถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์รับ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอดอายุของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมากกว่า 

ที่จะขาย ต้องถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 51 และ 51ก 

 

ตวัอย่าง เพือ่อธิบายย่อหนา้ที ่51ค 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหน่ึงมีราคาทุน  100 และมีมูลค่ายุติธรรม 150  ซ่ึง 

วัดมูลค่ายุติธรรมตามวิธีที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงประกอบด้วยที่ดินราคาทุน 40 

โดยมีมูลค่ายุติธรรม 60 และอาคารอาคารหน่ึงราคาทุน 60 และมีมูลค่ายุติธรรม 90 

ที่ดินมีอายุการใช้งานที่ไม่จาํกดั 
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ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็น 30 กาํไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไม่กระทบกาํไรทางภาษีถ้าอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนถูกขายในราคาสงูกว่าราคาทุน  การกลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมจาํนวน 30 

จะถูกรวมเป็นกาํไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 สาํหรับยอดขายส่วนที่เกินกว่า

ราคาทุน อัตราภาษีเป็นร้อยละ 25 สาํหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้น้อยกว่า 2 ปีและอัตราภาษี 

ร้อยละ 20 สาํหรับสนิทรัพย์ที่ถือตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป 

เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามวิธีที่กําหนดใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน (เมือ่มี

การประกาศใช)้  มีขอ้สนันิษฐานว่ากิจการจะไดร้บัคืนมูลค่าจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน

ทัง้ส้ินจากการขาย หากขอ้สนันิษฐานนัน้เป็นจริง ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะเป็นผลสะทอ้น

จากการไดร้ับคืนมูลค่าจากการขาย ราวกบัว่ากิจการคาดหวงัรายไดค่้าเช่าจากทรัพย์สินก่อน 

การขาย 

ฐานภาษีของที่ดินหากมีการขายคือ 40 และมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีอีก 20 

(60–40) ฐานภาษีของอาคารหากขายอาคารคือ 30 (60–30) และมีผลแตกต่างชัว่คราวที่

ต้องเ สียภาษี อีก  60 (90–30) รวมผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเ สียภาษีที่เ กี ่ยวกับ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุคือ 80 (20+60)  

ดังนั้น ตามย่อหนา้ที่ 47 อัตราภาษีคืออัตราที่คาดว่าจะถือปฏิบัติสําหรับงวดเมื่อรับรู ้

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ดงันัน้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีถกูคํานวณดงัต่อไปน้ี 

หากกิจการคาดวา่จะขายทรพัยสิ์นหลงัจากทีถื่อไวเ้ป็นเวลามากกวา่ 2 ปี 
 

 ผลแตกต่างชัว่คราว  

ทีต่อ้ง

เสียภาษี 

อัตราภาษี หน้ีสินภาษีเงินได ้   

รอการตัด

บญัชี 

ภาษีส่วนที่เป็นค่าเสื่อมราคาสะสม 30 30% 9 

ส่วนที่เกนิกว่าราคาทุน 50 20% 10 

รวม 80  19 

 

หากกิจการคาดว่าจะขายทรพัยสิ์นหลงัจากทีถื่อไวเ้ป็นเวลานอ้ยกว่า 2 ปี การคํานวณขา้งตน้จะ

แกไ้ขโดยใชอ้ัตราภาษีรอ้ยละ 25 แทนทีจ่ะเป็นอัตรารอ้ยละ 20 ในส่วนทีเ่กินกวา่ราคาทนุ 

หากกิจการถือครองอาคารเพือ่วตัถปุระสงค์เพือ่ใหไ้ดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเกือบทัง้หมด

จากอาคารตลอดอายุของอาคาร มากกว่าทีจ่ะขาย ขอ้สนันิษฐานน้ีจะเป็นทีโ่ตแ้ยง้สําหรับ

อาคาร อย่างไรกดี็ ทีดิ่นไม่มีการคิดค่าเสือ่มราคา ถา้เป็นไปตามขอ้สนันิษฐานดงักล่าวหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะสะทอ้นผลที่จะไดร้ับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของอาคารจาก 

การใชแ้ละมลูค่าตามบญัชีของทีดิ่นจากการขาย 

ฐานภาษีของอาคารหากถือไวเ้พือ่ใช ้คือ 30 (60-30) และมีผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสีย
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ภาษีคือ 60 (90-30) เป็นผลใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ 18 (60 x 30%)  

ฐานภาษีของทีดิ่นทีถื่อไวเ้พื่อขายคือ 40 และมีผลแตกต่างชั่วคราวทีต่อ้งเสียภาษี คือ 20 

(60 – 40) เป็นผลทาํใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ 4 (20 x 20%) 

หากสันนิษฐานว่าจะไดร้ับคืนจากการขายอาคาร หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ คือ 22 (18 + 4) 

 

51ง ข้อสันนิษฐานตามย่อหน้าที่ 51ค ใช้กับหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากการรวม

ธุรกิจหากกิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ในภายหลัง 

51จ ย่อหน้าที่ 51ข ถึง 51ง ไม่เปล่ียนข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 24 ถึง 33 (ผลแตกต่างช่ัวคราว 

หักภาษี) และย่อหน้าที่ 34 ถึง 36 (ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้) 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเม่ือมีการรับรู้และวัดมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

52     (ย้ายและแก้ไขลาํดับย่อหน้าใหม่เป็น 51ก) 

52ก  ในบางประเทศ กิจการจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงกว่า หรือตํ่ากว่าอัตราปกติ หากกิจการนํา 

กาํไรสุทธิหรือกาํไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ

กจิการ และในบางประเทศ กจิการอาจได้รับคืนหรือจ่ายชาํระภาษีเงินได้ หากกิจการนาํกาํไรสุทธ ิ

หรือกาํไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการ  

ซ่ึงในสถานการณ์เหล่าน้ี กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

รวมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีที่ใช้กับกาํไรที่ยังไม่ได้

จัดสรร 

52ข ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ตามย่อหน้าที่ 52ก กิจการรับรู้ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผล  

เม่ือกิจการรับรู้หน้ีสินเงินปันผลค้างจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลน้ีเกี่ยวเน่ืองโดยตรง

กบัรายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้าของ ดังน้ันกิจการจึงรับรู้ภาษีเงินได้

ของเงินปันผลในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ยกเว้นกรณีที่ 

ภาษีเงินได้ของเงินปันผลน้ันเกดิจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 58.1 และ 58.2 
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ตัวอย่าง ประกอบย่อหนา้ที่ 52ก และ 52ข (ตัวอย่างนี้ ไม่ตรงกับข้อกฎหมายไทย 

เนื่องจากตวัอย่างนี้ สมมติว่าอัตราภาษีสําหรบักําไรสะสมไม่จัดสรรสูงกว่าอัตราภาษี

สําหรบักําไรสะสมจดัสรร) 
 

ตัวอย่างต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของ 

งวดปัจจุบัน และสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับกิจการที่อ ยู่ 

ในประเทศที่ต้องเสียภาษีเงินได้สาํหรับกาํไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราที่สูงกว่าปกติ 

(เช่น อัตราร้อยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีได้เม่ือกิจการมีการจัดสรรกาํไร 

อัตราภาษีสาํหรับกําไรที่จัดสรรแล้วคือ 35% ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 31 

ธันวาคม 25X1 กิจการไม่รับรู้หน้ีสินสาํหรับเงินปันผลที่เสนอหรือประกาศจ่ายภายหลัง

วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังน้ันกิจการจึงไม่รับรู้เงินปันผลสาํหรับปี 25X1  กาํไร 

ที่ต้องเสียภาษีเงินได้สาํหรับปี 25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง 

เสียภาษีสทุธสิาํหรับปี 25X1 เทา่กบั 40,000 

กิจการรับรูห้น้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดปัจจุบัน 

จํานวน 50,000 ทัง้น้ีกิจการยังไม่ตอ้งรับรูสิ้นทรัพย์ที่กิจการอาจไดร้ับจากการไดเ้งินคืน

บางส่วน (จากหน่วยงานจดัเก็บภาษี) เมือ่ไดจ้่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากน้ี กิจการยงั

รบัรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี และค่าใชจ้ ่ายภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี จํานวน 

20,000 (40,000 x 50%) ซึง่แสดงถึงจํานวนภาษีเงินไดที้ก่ ิจการจะตอ้งจ ่ายเมือ่ใช ้

ประโยชน์จากสินทรพัยห์รือเมือ่จ ่ายชําระหน้ีสิน โดยอิงตามอัตราภาษีทีใ่ชก้บักําไร 

ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 

ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการรับรู้เงินปันผลจาํนวน 10,000 ซ่ึงเป็นเงินปันผลจาก

กาํไรจากการดาํเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็นหน้ีสนิ 

ณ วนัที ่15 มีนาคม 25X2 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินภาษีไดร้บัคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี

จาํนวน 1,500 (ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 15 ของเงินปันผลทีร่บัรูเ้ป็นหน้ีสินแลว้) โดยรบัรูเ้ป็น

สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และหักจากค่าใชจ้ ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

สาํหรบัปี 25X2 

 

53 กิจการตอ้งไม่คิดลดสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

54 การคาํนวณหาจาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

โดยใช้อัตราคิดลดจะเช่ือถือได้กต่็อเม่ือกิจการจัดทาํตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลา 

ที่จะเกิดการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่าว 

ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติ หรือมีความซับซ้อนมากเกินไป ดังน้ัน จึงเป็นการไม่สมควรที่จะ

กาํหนดให้กิจการต้องคิดลดสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีอนุญาตแต่ไม่บังคับการคิดลดจะทําให้งบการเงินระหว่างกิจการต่างๆ 

ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงไม่กาํหนดหรืออนุญาตให้มี

การคิดลดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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55 กิจการคํานวณผลแตกต่างช่ัวคราวโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

ถึงแม้ว่า มูลค่าตามบัญชีน้ันจะได้มาจากการคิดลดก็ตาม เช่น กรณีของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช้))  

56 กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน  และกิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเ งินได ้

รอการตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกําไรทางภาษี 

เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

ทั้ งนี้ การปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีลงนั้น กิจการต้องกลับรายการ

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีให้เท่ากบัจํานวนที่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

57 การบัญชีสาํหรับภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการ

หรือเหตุการณ์อื่นๆ ต้องสอดคล้องกับการบัญชีสาํหรับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์เหล่าน้ัน 

โดยกาํหนดหลักการน้ีไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 68ค  

 

รายการทีร่บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน 
 

58 กิจการตอ้งรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือ

ค่าใช้จ่ายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด เวน้แต่ภาษีเงินได ้

ทีเ่กิดข้ึนจากรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้  

58.1 รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู ้นอกกําไรหรือขาดทุน ทั้ งในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบญัชีเดียวกนัหรือ

ต่างกนั (ดูย่อหนา้ที ่61ก ถงึ 65) หรือ  

58.2  การรวมธุรกิจ (นอกจากการซ้ือธุรกิจโดยกิจการที่ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

ตามทีกํ่าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช)้ ซ่ึงกําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน) (ดูย่อหนา้ที ่66 ถงึ 68) 

59 หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดข้ึนเม่ือ

กิจการนํารายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมคํานวณกาํไรทางบัญชีในงวดบัญชีหน่ึง แต่นําไปรวม

คํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่แตกต่างไป กิจการจึงต้องรับรู้ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่เกดิข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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59.1 รายได้ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่กิจการมีสิทธิได้รับและนาํไปรวมในกาํไร 

ทางบัญชีตามเกณฑ์การจัดสรรรายได้ตามสัดส่วนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) แต่นาํไปรวม

ในกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด และ 

59.2 ต้นทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) และ

ทยอยตัดจาํหน่ายเข้ากาํไรหรือขาดทุน แต่กจิการนาํจาํนวนดังกล่าวไปถือเป็นค่าใช้จ่าย

ทางภาษีทั้งจาํนวนเม่ือเกิดข้ึน (แต่กรณีน้ีประมวลรัษฎากรกาํหนดหลักเกณฑ์ให้หัก

ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2)) 

60 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อาจเปล่ียนแปลงได้แม้ว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนได้ดังต่อไปน้ี 

60.1 การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร 

60.2 การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ 

60.3 การเปล่ียนแปลงลักษณะการได้รับประโยชน์ที่คาดไว้จากสนิทรัพย์ 

กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดข้ึนในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณี 

ที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่เคยรับรู้ไว้นอกกาํไรหรือขาดทุนแล้ว 

ในอดีต (ดูย่อหน้าที่ 63) 

 

รายการทีร่บัรูน้อกกําไรหรือขาดทุน 
 

61 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

61ก กิจการตอ้งรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนอกกําไรหรือ

ขาดทุน หากภาษีที่เกิดข้ึนนั้นเกี่ยวขอ้งกบัรายการที่บนัทึกนอกกําไรหรือขาดทุน ไม่ว่าใน 

งวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวดกัน ดังนั้น ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการดงัต่อไปนี้  ทั้งทีร่บัรูใ้นงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวดกนั 

61ก.1 ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น สําหรบัรายการทีต่อ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(ดูย่อหนา้ที ่62) 

62ก.2  โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ สําหรับรายการที่ตอ้งรับรูโ้ดยตรงไปยังส่วน 

ของเจา้ของ (ดูย่อหนา้ที ่62ก) 

62 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหรืออนุญาตให้กิจการรับรู้รายการบัญชีบางรายการ 

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เช่น 

62.1 การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) และ 
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62.2 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

62.3 ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่ เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน

ต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

62.4 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

62ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหรืออนุญาตให้กิจการบันทกึบัญชีบางรายการโดยตรง

ไปยังส่วนของเจ้าของ เช่น 

62ก.1 การปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสมซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ที่ต้องปรับงบการเงินย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้)) และ 

62ก.2 มูลค่าที่เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของส่วนประกอบของทุนของเคร่ืองมือทางการเงิน 

แบบผสม (ดูย่อหน้าที่ 23) 

63 ในบางสถานการณ์ที่เข้าข้อยกเว้น กิจการอาจคาํนวณหาจาํนวนภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุนได้ยาก (ทั้งที่รับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) เช่น ในกรณีต่อไปน้ี 

63.1 การมีอัตราภาษีแบบข้ันบันได ทาํให้กิจการไม่สามารถกาํหนดอัตราภาษีที่จะใช้กับ 

ส่วนประกอบของกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหน่ึงส่วนใด  

63.2 มีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์

หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้รับรู้บัญชีนอกกาํไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ 

63.3 กิจการตัดสินใจที่จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือจะไม่รับรู้ 

เตม็จํานวนอีกต่อไป โดยที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ัน (ไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด) เกี่ยวข้องกบัรายการที่ได้เคยรับรู้บัญชีนอกกาํไรหรือขาดทุนในอดีต  

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องกาํหนดมูลค่าภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้            

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่กจิการได้รับรู้บัญชีนอกกาํไรหรือขาดทุนแล้ว โดยการปันส่วน

ตามสดัส่วนของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกิจการในประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจใช้วิธกีารปันส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่าสาํหรับสถานการณ์ของกจิการได้ 

64 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมี 

การประกาศใช้) ไม่ได้ระบุให้กิจการต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพ่ิมไปยังกาํไรสะสม 

ทุกปี ด้วยมูลค่าที่เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพย์ที่ตีใหม่กับ 

ค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ หากกิจการทาํการโอนเช่นน้ัน มูลค่าที่โอน

ต้องเป็นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยกิจการต้องนาํข้อกาํหนดน้ีไป

ปฏบัิติกบัการโอนเม่ือมีการจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกนั 
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65 เม่ือกิจการตีราคาสินทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษี และการตีราคาใหม่น้ันเกี่ยวข้องกับ 

การตีราคาสนิทรัพย์ทางบัญชีที่กระทาํในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีที่

คาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต กิจการต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากการตีราคา

สนิทรัพย์ และการปรับปรุงฐานภาษี รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่ผลกระทบน้ันเกิดข้ึน  

อย่างไรกต็าม หากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านภาษีน้ันไม่เกี่ยวข้องกับการตีราคา

สินทรัพย์เพ่ิมในทางบัญชีที่กระทาํในงวดก่อน หรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะกระทาํในอนาคต 

กจิการต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกาํไรหรือขาดทุน  

65ก เม่ือกิจการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กฎหมายอาจกาํหนดให้กิจการต้องจ่ายส่วนหน่ึงของ 

เงินปันผลให้แก่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีแทนผู้ถือหุ้น ในหลายประเทศจํานวนเงินดังกล่าวน้ี

เรียกว่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย กิจการต้องบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ที่ต้องจ่ายให้

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีไว้ในส่วนของเจ้าของโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผล 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจ 
 

66 ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่างช่ัวคราวอาจเกิดข้ึนได้จากการรวมธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมี 

การประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (กรณีที่เป็นไป

ตามเกณฑ์การรับรู้ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 24) หรือ หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น

สินทรัพย์และหน้ีสินที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ ซ้ือธุรกิจน้ัน ดังน้ันสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม

หรือกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจที่กิจการรับรู้ อย่างไรกต็าม ภายใต้ย่อหน้าที่ 15.1 กิจการ

ต้องไม่รับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก 

67 ในการรวมธุรกจิ ความน่าจะเป็นของการเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก่อนการรวมธุรกิจ

ของผู้ซ้ืออาจเปล่ียนไป ผู้ซ้ืออาจพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผู้ซ้ือจะได้รับ

ประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงยังไม่เคยรับรู้ในบัญชีของตนก่อนการรวมธุรกจิ 

ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจได้รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของผู้ซ้ือโดยการหักจาก

กาํไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซ้ือมา ในทางตรงกันข้าม ผลของการรวมธุรกิจอาจทาํ

ให้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะทาํให้กิจการได้รับประโยชน์จาก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหมดไป ในกรณีน้ีผู้ซ้ือต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ดังน้ัน ผู้ซ้ือไม่ต้องนํา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือ

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือธุรกจิที่รับรู้ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิ 

68 ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่น

ของกจิการที่ถูกซ้ืออาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ที่ต้องแยกรับรู้เม่ือมีการบันทกึบัญชีการรวมธุรกิจ
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แต่อาจเกิดข้ึนในภายหลัง กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจริง

ภายหลังการรวมธุรกจิ ดังต่อไปน้ี 

68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้มาให้รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่า

ซ่ึงเป็นผลมาจากการได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ 

ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ ต้องนําไปปรับลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ 

การซ้ือธุรกจิ ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเทา่กับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีคงเหลือต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

68.2 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่นที่ได้มาทุกรายการต้องรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้รับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุน) 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช ้

หุน้เป็นเกณฑ ์
 

68ก ในบางประเทศ กิจการสามารถนําจํานวนค่าตอบแทนที่ จ่ายด้วยหุ้นทุน สิทธิซ้ือหุ้น หรือ 

ตราสารทุนอื่นของกิจการไปถือเป็นรายจ่ายที่คาํนวณทางภาษีเงินได้ จาํนวนที่ใช้หักภาษีอาจ

แตกต่างจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีต่อมา ตัวอย่างเช่น 

ในบางประเทศ กิจการอาจรับรู้ค่าใช้จ่ายสาํหรับบริการที่ได้ใช้ประโยชน์พนักงานเป็นสิ่งตอบ

แทนตามสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (เม่ือมีการประกาศใช้)) แต่จะยังไม่ได้รับลดหย่อนภาษี

จนกว่าจะมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นน้ันแล้ว โดยให้วัดมูลค่าของการลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของ

กจิการ ณ วันที่ใช้สทิธ ิ

68ข ในทาํนองเดียวกับต้นทุนวิจัยที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษี

ของค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปัจจุบัน (คือจาํนวนที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะอนุญาตให้หักได้

ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีที่เท่ากับศูนย์ เป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีที่ก่อให้เกิด

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ถ้าไม่สามารถหาจาํนวนที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะอนุญาต

ให้หักได้ในอนาคต ณ วันสิ้นงวด กิจการต้องประมาณโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวด เช่น 

ถ้าจํานวนที่หน่วยงานภาษีอนุญาตให้หักได้ในอนาคตข้ึนอยู่กับราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 

ในอนาคต ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีต้องพิจารณาจากราคาหุ้นของกจิการ ณ วันสิ้นงวด 

68ค ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 68ก จาํนวนที่ใช้หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจาํนวนที่ใช้หักภาษี

เงินได้ในอนาคต ซ่ึงคํานวณโดยวิธีการในย่อหน้าที่ 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้อง ย่อหน้าที่ 58 ระบุให้กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุน

สาํหรับงวด ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกดิจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู้นอกกาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ (นอกจากการซ้ือธุรกิจโดย

กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ซ่ึงกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
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ขาดทุน) หากจํานวนที่ใช้หักภาษี (หรือประมาณการจาํนวนที่ใช้หักภาษีในอนาคต) สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้อง ช้ีให้เห็นว่าจํานวนที่ใช้หักภาษีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวกับส่วนของเจ้าของด้วย  

ในสถานการณ์เช่นน้ี ส่วนเกินของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันหรือภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เกี่ยวข้องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

 

การแสดงรายการ 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดแ้ละหนี้ สินภาษีเงินได ้
 

69 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

70 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
 

การหกักลบ 

71 กิจการต้องนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไปหักกลบกบัรายการหนี้ สินภาษี 

เงินไดข้องงวดปัจจุบนัได ้ก็ต่อเมือ่ 

71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรพัยแ์ละหนี้ สินดงักล่าวมาหกักลบกนั และ 

71.2 กิจการตั้ งใจจะจ่ายชําระรายการดังกล่าวดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้ งใจจะรับคืน

สินทรพัย ์และจ่ายชําระหนี้ สินในเวลาเดียวกนั 

72 ถึงแม้ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันแยกจากกัน 

กจิการสามารถนาํรายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์

ในทาํนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาํ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันไปหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้หาก

รายการทั้งสองเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ จัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และ

หน่วยงานน้ันอนุญาตให้กจิการจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีด้วยจาํนวนสทุธจิาํนวนเดียวได้ 

73 ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของกิจการหน่ึงในกลุ่ม

กิจการไปหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของอีกกิจการหน่ึงในกลุ่มกิจการได้ 

กต่็อเม่ือกจิการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีด้วยจาํนวนสุทธิจาํนวน

เดียวได้ และทั้งสองกิจการต้ังใจที่จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีด้วยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียว และ

ทั้งสองกจิการตั้งใจจะรับชาํระสนิทรัพย์หรือชาํระหน้ีสนิในเวลาเดียวกนั  

74 กิจการต้องนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชีไดก็้ต่อเมือ่ 

74.1   กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจ่ะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั มาหกักลบ

กบัหนี้ สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ 



 

37 

74.2  ทั้ งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีและหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี

เกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั

โดยการเรียกเก็บเป็นไปตามลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้  

74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกนั หรือ 

74.2.2 หน่วยภาษีต่างกนั ซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้อง            

งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรบัคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชําระ

หนี้ สินในเวลาเดียวกนั ในงวดอนาคตแต่ละงวดกิจการคาดว่าจะจ่าย

หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีหรือรับชําระสินทรัพย์ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชีอย่างมีนยัสําคญั 

75 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการนาํสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีเดียวกัน กต่็อเม่ือทั้งสองรายการน้ีเกี่ยวข้องกับ

ภาษีเงินได้ที่จัดเกบ็โดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนั และกจิการมีสทิธิตามกฎหมาย

ที่จะหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

เพ่ือหลีกเล่ียงความจําเป็นในการจัดทาํรายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของ 

ความแตกต่างช่ัวคราวแต่ละรายการ  

76 ในบางสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบหน้ีสิน 

และมีความตั้งใจที่จะชาํระภาษีด้วยยอดสุทธิได้เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่าน้ัน ในสถานการณ์

เช่นน้ีกิจการต้องจัดทาํรายละเอียดตารางเวลาที่เช่ือถือได้เพ่ือแสดงว่าหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีหน่ึง จะส่งผลให้ต้องจ่ายภาษีเพ่ิมข้ึนในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอกีหน่วยภาษีหน่ึงส่งผลให้หน่วยภาษีที่สองจ่ายภาษีลดลง 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละรายไดภ้าษีเงินไดที้่เกี่ยวขอ้งกบักําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม

ตามปกติ 
 

77 กิจการตอ้งแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้หรือรายไดภ้าษีเงินไดที้่เกี่ยวขอ้งกบักําไร

หรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไวใ้นงบกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

77ก (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นของหนี้ สินหรือสินทรพัยภ์าษีเงินไดต่้างประเทศรอการตดับญัชี 
 

78 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลต่าง

จากอัตราแลกเปล่ียนบางประเภทเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้ระบุว่าผลต่างดังกล่าวต้อง
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แสดงไว้ส่วนใดของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดังน้ันเม่ือกิจการรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียน

ของหน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กิจการอาจจัดประเภทของผลต่างน้ันเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าการแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากที่สุด 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

79 กิจการตอ้งเปิดเผยส่วนประกอบที่สําคัญของค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินได้

แยกกนั 

80 ส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้อาจประกอบด้วย 

80.1 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน 

80.3 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึน 

หรือที่กลับรายการ 

80.4 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง           

อตัราภาษีหรือการจัดเกบ็ภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่ 

80.5 จาํนวนผลประโยชน์ที่เกดิข้ึนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่

ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิการนาํมาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

80.6 จาํนวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิการนาํมาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

80.7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์                

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56  หรือการกลับรายการของ  

การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ 

80.8 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และ

การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สาํคัญ ซ่ึงรวมในกําไรหรือขาดทุนเน่ืองจากไม่สามารถนําไป

ปรับปรุงย้อนหลังได้ ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

 

81 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการดงัต่อไปนี้ แยกจากกนั 
 

81.1 จํานวนรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีบ่นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ (ดูย่อหนา้ที ่62ก) 
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81.1ก จํานวนภาษีเงินไดที้่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหนา้ที ่62 และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

81.2 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

81.3  คําอธิบายเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บั

กําไรทางบัญชีโดยนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ งสองรูปแบบ

ดงัต่อไปนี้  

81.3.1  การกระทบยอดระหว่างค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณ

ของกําไรทางภาษีกบัอัตราภาษีที่ใช ้โดยเปิดเผยเกณฑ์การคํานวณ 

อตัราภาษีทีใ่ช ้หรือ 

81.3.2  การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีที่แทจ้ริงถวัเฉลี่ยกบัอตัราภาษีที่ใช ้         

โดยเปิดเผยเกณฑก์ารคํานวณอตัราภาษีทีใ่ช ้

81.4  คําอธิบายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอตัราภาษีทีใ่ชเ้ปรียบเทียบกบังวดบญัชีก่อน 

81.5  จํานวน (และวนัส้ินสุดประโยชน ์(ถา้มี)) ของผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี 

ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้และเครดิตภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ในกรณีที่กิจการไม่ได้

รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

81.6  จํานวนรวมของผลแตกต่างชัว่คราวที่เกีย่วขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา 

และบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน ในกรณีที่กิจการไม่ไดร้บัรู ้

หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูย่อหนา้ที ่39) 

81.7  ในส่วนทีเ่กีย่วกบัผลแตกต่างชัว่คราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้

แต่ละประเภทและเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชแ้ต่ละประเภท 

81.7.1  จํานวนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่กิจการรบัรู ้         

ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรบังวดที่นาํเสนอแต่ละงวด 

81.7.2  จํานวนของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่กิจการรบัรู ้

ในกําไรหรือขาดทุน หากจํานวนดงักล่าวไม่ปรากฏเด่นชดัในรายการ

เปลีย่นแปลงของมูลค่าทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

81.8 ในกรณีการดําเนินการที่ยกเลิก กิจการต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ ดงันี้  

81.8.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ 

81.8.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก  

สําหรบังวด โดยเปรียบเทียบกบังวดก่อนทีกิ่จการนาํเสนอแต่ละงวด 

81.9 จํานวนภาษีเงินไดข้องเงินปันผลทีกิ่จการเสนอจ่ายหรือประกาศจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

ของกิจการก่อนวนัที่อนุมติัให้ออกงบการเงิน แต่กิจการไม่ไดร้ับรูเ้ป็นหนี้ สิน  

ในงบการเงิน 
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81.10 ถา้การรวมธุรกิจเป็นสาเหตุให้กิจการที่เป็นผูซ้ื้อมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู ้

สําหรบัสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก่อนการซ้ือธุรกิจ (ดูย่อหนา้ที่ 67)  

ใหเ้ปิดเผยมูลค่าของการเปลีย่นแปลง และ 

81.11 ถา้ผลประโยชนภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในการรวมธุรกิจไม่ไดร้บัรู ้ณ วนัที่ซ้ือ

ธุรกิจ แต่รบัรูภ้ายหลงัจากวนัที่ซ้ือธุรกิจ (ดูย่อหนา้ที่ 68) ใหอ้ธิบายเหตุการณ์

หรือการเปลีย่นแปลงในสถานการณที์่เป็นเหตุใหต้อ้งรบัรูผ้ลประโยชนภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

82 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัจํานวนของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ

ลกัษณะของหลกัฐานทีใ่ชส้นบัสนุนการรบัรูสิ้นทรพัยน์ ั้น เมือ่ 

82.1 การใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีข้ึนอยู่กบัจํานวนของกําไร

ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจํานวนกําไรที่เกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง

ชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษีทีกิ่จการมีอยู่ และ 

82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนกบัหน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีทีสิ่นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกีย่วขอ้ง 

82ก ในสถานการณ์ตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นย่อหนา้ที่ 52ก กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของ

ผลกระทบทางภาษีเงินไดที้่อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการ

ยงัตอ้งเปิดเผยจํานวนของผลกระทบทางภาษีเงินไดที้่อาจเกิดข้ึน และสามารถประมาณได้

และตอ้งระบุขอ้เท็จจริงที่ว่ามีผลกระทบทางภาษีเงินไดใ้ดที่กิจการไม่สามารถประมาณได้

ในทางปฏิบติั 

83 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

84 การเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.3 ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกาํไรทางบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และ

ทราบปัจจัยสาํคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต ทั้งน้ีความสัมพันธ์

ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกาํไรทางบัญชี อาจกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

รายได้ที่ไม่ต้องเสยีภาษี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนาํไปหักในการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอตัราภาษีต่างประเทศ เป็นต้น 

85 ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกาํไรทางบัญชี 

กิจการต้องใช้อัตราภาษีที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษี

ดังกล่าว คือ อัตราภาษีในประเทศที่กิจการมีถิ่นที่อยู่ ซ่ึงเป็นผลรวมของอัตราภาษีระดับ 

ประเทศและอัตราภาษีระดับท้องถิ่น คํานวณจากกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน 

อย่างไรกต็าม สาํหรับกจิการที่ดาํเนินงานในหลายประเทศ อาจเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

มากกว่า หากกิจการรวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ใช้อัตราภาษีในประเทศที่

กิจการดาํเนินอยู่เข้าด้วยกัน ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ว่าการเลือกอัตราภาษีที่ใช้จะส่งผล

กระทบต่อการกระทบยอดที่นาํเสนอ 
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ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่85 

ในปี  25x2 กิจการมีกําไรทางภาษีในประเทศที่ ตั้ งอยู่  (ประเทศ ก) เท่ ากับ 1,500 

(25X1 : 2,000) และในประเทศ ข เป็น 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 

ร้อยละ 30 และอัตราภาษีของประเทศ ข คือ ร้อยละ 20 ในประเทศ ก กิจการมีค่าใช้จ่าย

เทา่กบั 100 (25X1 : 200) ซ่ึงไม่สามารถนาํมาหักในการคาํนวณภาษีได้ 

ตัวอย่างการกระทบยอดเป็นอัตราภาษีในประเทศ     

   ปี 25X1 ปี 25X2 

กาํไรทางบญัชี   2,500 3,000 

อัตราภาษีในประเทศ  (30%) 750 900 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้า่ยภาษีหกัภาษีไม่ได ้          60   30 

ผลกระทบของอัตราภาษีทีต่ํ่ากวา่ของประเทศ ข       (50)    (150)                 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้     760      780   
 

ตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างการกระทบยอดซึง่จดัทําโดยการรวมรายการกระทบยอดทีแ่ยก

ตามอัตราภาษีในประเทศทีกิ่จการดําเนินอยู่แต่ละประเทศ เมือ่ใชว้ิธีการน้ี ผลกระทบของ

ผลต่างระหว่างอัตราภาษีในประเทศทีกิ่จการตัง้อยู่ กบัอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไม่แยก

แสดงรายการในการกระทบยอด กิจการอาจตอ้งพิจารณาถึงความเปลีย่นแปลงทีมี่นยัสาํคัญ

ทัง้ในเรื่องอัตราภาษี และกําไรของกิจการในแต่ละประเทศ เพื่อใชอ้ธิบายการเปลีย่นแปลง

ในอัตราภาษีทีใ่ช ้ตามทีก่าํหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่81.4 

กาํไรทางบญัชี  2,500 3,000 

ภาษีทีคํ่านวณตามอัตราภาษีคณูกบักําไรทีเ่กิดข้ึนในประเทศ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

700 

 

750 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้า่ยภาษีหกัภาษีไม่ได ้      60        30 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้    760     780 
 

 

 

86 อตัราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย คือ ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ หารด้วยกาํไรทางบัญชี 

87 ในทางปฏิบัติกิจการมักไม่สามารถคํานวณหาจํานวนของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่ยังไม่ได้รับรู้ ซ่ึงเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย 

ในการร่วมการงาน (ดูย่อหน้าที่ 39) ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงกาํหนดให้กิจการ

เปิดเผยจาํนวนรวมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเปิดเผยจาํนวนหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยมูลค่าของ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้ เน่ืองจากอาจทาํให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มี

ประโยชน์มากข้ึน 
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87ก ย่อหน้าที่ 82ก  กําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได้                

ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยกิจการต้องเปิดเผยลักษณะสาํคัญของ

ระบบภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินปันผล 

87ข ในบางคร้ัง กิจการไม่สามารถคาํนวณหาจํานวนรวมของภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่าย            

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เช่น ในกรณีที่กิจการมีบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวนมาก 

อย่างไรกต็ามในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้โดยง่าย 

เช่น ในกลุ่มกิจการรวม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยบางบริษัท อาจจ่ายภาษีเงินได้สาํหรับกาํไร 

ที่ ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราที่สูงกว่าปกติ และทราบจํานวนของภาษีเงินได้ที่จะได้รับคืน 

เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ีกิจการต้องเปิดเผยจาํนวนภาษี

ที่จะได้รับคืน และกิจการต้องเปิดเผยด้วยว่า กิจการมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึน 

แต่ยังไม่สามารถประมาณได้ และในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) กิจการ 

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกาํไรสะสมของ

บริษัทใหญ่ 

87ค กิจการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82ก อาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ            

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสีย

ในการร่วมการงานด้วย ในกรณีน้ี กิจการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลตาม 

ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82ก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

(ดูย่อหน้าที่ 81.6) หากกิจการไม่สามารถคาํนวณมูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ 

ยังไม่รับรู้ (ดูย่อหน้าที่ 87) กจิการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผล

ที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ เหล่าน้ันที่กจิการไม่สามารถประเมินได้  

88 กิจการต้องเปิดเผยหน้ีสินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามที่ก ําหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน

และ สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) ตัวอย่างเช่น หน้ีสินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

จากข้อพิพาทระหว่างกิจการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ ยังไม่ยุติ ในทํานองเดียวกัน หากมี 

การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ หรือประกาศใช้ภายหลังงวด 

ที่รายงาน กิจการต้องเปิดเผยผลกระทบที่สาํคัญที่มีต่อสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้สาํหรับ 

งวดและสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 
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วนัถอืปฏิบติั 
 

89 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ถือปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  

90 –  

98  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

98ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98ง -  

98ฉ  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21  
 

99     การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ทาํให้มีการยกเลิกการตีความ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ตั้งแต่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) น้ันมีผล

บังคับใช้เป็นต้นมา 
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