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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

ภาษีเงินได ้

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2559 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2017 Consolidated 

without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 29 เพ่ิม 

ย่อหน้าที่ 27ก 29ก 98ซ ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 26 และตัดบทน าออกทั้งหมด รวมถึงปรับปรุงการ

อ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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รายการทีร่บัรูน้อกก าไรหรือขาดทุน 61ก 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจ 66 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากรายการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 68ก 

การแสดงรายการ 71 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดแ้ละหนี้ สินภาษีเงินได ้ 71 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 77 

การเปิดเผยขอ้มูล 79 

วนัถอืปฏิบติั 89 

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 99 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได  ้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 99  

ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ   

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง ภาษีเงินได ้

 

วตัถุประสงค ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ 

ประเดน็หลักของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบัน

และอนาคตจาก 

(ก) การได้รับประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายช าระใน

อนาคตซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ และ 

(ข) รายการและเหตุการณ์อื่นของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกจิการ 

หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน คือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่าตนจะได้รับ

ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ 

การจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิดังกล่าวจะมีผลท าให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคต

เพ่ิมขึ้ น (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการช าระ

หน้ีสินนั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องรับรู้หน้ีสินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี (หรือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว้นบางประการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและ

เหตุการณ์อื่น ในลักษณะเดียวกนักบัที่บันทกึรายการและเหตุการณ์อื่นน้ัน ดังน้ันหากกจิการรับรู้

รายการและเหตุการณ์อื่ นในก าไรหรือขาดทุน กิจการจะต้องรับ รู้ผลกระทบทางภาษี 

ที่เกี่ยวข้องในก าไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกนั ส่วนรายการและเหตุการณ์อื่นที่ไม่ได้รับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุน (รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) กิจการต้องบันทกึ

รายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนน้ัน (รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของเช่นกัน) ในท านองเดียวกัน การรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผล

ต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจ านวนก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 
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นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ การแสดงรายการ

ภาษีเงินได้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัภาษีเงินได้ 

 

ขอบเขต 
 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัวิธีการบญัชีส าหรบัภาษีเงินได ้

2 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศที่ค านวณจากก าไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วม 

การงานต้องจ่าย เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กจิการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้)) หรือเครดิต 

ภาษีจากการลงทุน อย่างไรกด็ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่อาจเกดิจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว 

 

ค านยิาม 

 

5 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

ก าไรทางบัญชี 

 

 

หมายถึง 

 

 

ก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวด ก่อนหกัค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้

ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดซ่ึงค านวณตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี 

เพื่อใชค้ านวณภาษีเงินไดที้่ตอ้งช าระ (หรือ

ไดร้บัคืน) 

 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

 

 

หมายถึง 

 

ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี ที่ ใช้ใน 

การค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวด 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน 

 

 

หมายถึง 

 

 

จ านวนภาษีเงินไดที้่ตอ้งช าระหรือสามารถ 

ขอคืนได้  ซ่ึ งเกิ ดจากก าไร  (ขาดทุน)  

ทางภาษีส าหรบังวด 
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หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัด

บัญชี 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

จ านวนภาษี เงินได้ที่ กิ จการต้องจ่ายใน

อนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 

ทีต่อ้งเสียภาษี 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัด

บัญชี 

 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

 

 

จ านวนภาษีเงินไดที้่กิจการสามารถขอคืน

ไดใ้นอนาคตซ่ึงเกิดจาก 

(ก) ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี 

(ข) ขาดทุนทางภาษีที่ย ังไม่ได้ใช้ยกไป 

และ 

(ค) เครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป  

 

ผลแตกต่างชัว่คราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละ

หนี้ สินนั้น ผลแตกต่างชัว่คราวอาจจัดเป็น

ประเภทใดประเภทหนึง่ดงัต่อไปนี้  

(ก) ผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสียภาษี 

หมายถึง ผลแตกต่างชัว่คราวที่กิจการ

ตอ้งน าไปรวมเป็นรายไดใ้นการค านวณ

ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรบังวด

อนาคต เมื่อกิจการไดร้บัประโยชน์

จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของ

หนี้ สิน หรือ 

(ข) ผลแตกต่างชั ่วคราวที่ ใช้หักภาษี 

หมายถึง ผลแตกต่างชัว่คราวที่กิจการ

สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายใน

การค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี

ส าหรบังวดอนาคต เมือ่กิจการไดร้บั

ประโยชนจ์ากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตาม

บญัชีของหนี้ สิน  

 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

 

6 

ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสิน 

 

หมายถึง 

 

 

มูลค่าของสินทรพัยห์รือหนี้ สินทางภาษีอากร 

 

 

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

และค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ฐานภาษี 

 

7   ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักเป็น

ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ต้องเสียภาษีเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จาก

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  

ฐานภาษีของสนิทรัพย์จะเทา่กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

 

ตวัอย่าง 

1 เคร่ืองจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้วจากงวดก่อนๆ ถึงงวดปัจจุบันเป็น

จ านวน 30 มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซ่ึงจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่าเสื่อมราคา

หรือจากการถือเป็นต้นทุนเมื่อจ าหน่ายเคร่ืองจักร  รายได้ที่เกิดจากการใช้เคร่ืองจักรและ

ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจักรต้องน ามาเสียภาษี  ส่วนผลขาดทุนจากการจ าหน่าย

เคร่ืองจักรสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  ดังน้ัน ฐานภาษีของเครือ่งจกัรคือ 70 

2 ดอกเบ้ียค้างรับมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ดอกเบ้ียเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ 

เงินสด ฐานภาษีส าหรบัดอกเบ้ียคา้งรบัจะเท่ากบัศูนย์ (ส าหรับประเทศไทย รายได้ที่เกี่ยวข้อง

กบัดอกเบ้ียจะค านวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี) 

3 ลูกหน้ีการค้ามีมูลค่าตามบัญชี 100 รายได้ที่ เกี่ยวข้องรวมอยู่ในก าไร (ขาดทุน)  

ทางภาษีแล้ว ดังน้ัน ฐานภาษีของลกูหน้ีการคา้จงึเท่ากบั 100 

4 เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปันผลดังกล่าวไม่ต้องน ามา

ค านวณเพ่ือเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็นไปตาม

มาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร) ทั้งน้ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยด์งักล่าว

สามารถน ามาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดท้ัง้จ านวน ดงันัน้ ฐานภาษีส าหรบัเงินปันผล

คา้งรบัจงึเท่ากบั 1001 

5 ลูกหน้ีเงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้ 

                                                        
1
  จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณีนี้ ไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อีกวิธีหนึ่ งคือ  

เงินปันผลค้างรับมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ใช้อัตราภาษีเท่ากับศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี 

ซึ่งเท่ากบั 100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใีด ผลที่ได้คอืไม่มหีนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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ตวัอย่าง 

ดังน้ัน ฐานภาษีส าหรบัเงินกูยื้มดงักล่าวจงึเท่ากบั 100 

   

8 ฐานภาษีของหน้ีสิน หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิหักด้วยมูลค่าของหน้ีสินที่กฎหมายภาษี

อากรยอมให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต ในกรณีของรายได้รับล่วงหน้า ฐานภาษีของ

หน้ีสนิคือ มูลค่าตามบัญชีหักด้วยจ านวนรายได้ที่ไม่ต้องน าไปเสียภาษีในงวดอนาคต 

 

ตวัอย่าง 

1 หน้ีสินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษีส าหรับค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจะเท่ากบัศูนย์ 

(ส าหรับประเทศไทย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะค านวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซ่ึงสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชี) 

2 หน้ีสินหมุนเวียนรวมถึงดอกเบ้ียรับล่วงหน้า มีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ที่

เกี่ยวข้องต้องเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษีส าหรับดอกเบ้ียรับล่วงหนา้จะ

เท่ากบัศูนย ์(ส าหรับประเทศไทยรายได้ที่เกี่ยวข้องกบัดอกเบ้ียจะค านวณภาษีตามเกณฑ์

สทิธ ิซ่ึงต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี) 

3 หน้ีสินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้

น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีแล้ว ฐานภาษีของค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยจะเท่ากบั 100 

4 หน้ีสินหมุนเวียนรวมถึงเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบ้ียปรับหรือ

เงินเพ่ิมไม่สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมที่เกี่ยวข้อง

กบัภาษีสรรพากร) ดังน้ันฐานภาษีส าหรบัเบ้ียปรบัและเงินเพ่ิมคา้งจ่ายจึงเท่ากบั 1002    

5 เจ้าหน้ีเงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบทางภาษี ดังน้ัน 

ฐานภาษีส าหรบัเงินกูยื้มดงักล่าวจงึเท่ากบั 100 

 

9 รายการบางรายการมีฐานภาษีได้ ถึงแม้ว่ารายการน้ันจะไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินใน    

งบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่างเช่น ต้นทุนวิจัยซ่ึงกิจการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร 

ทางบัญชีในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายน้ันเกิดขึ้ น แต่ยังไม่สามารถน าไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ

ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนวิจัย  

(คือ จ านวนที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคตได้) กับมูลค่าตามบัญชี 

ซ่ึงในที่น้ีเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชี 

                                                        
2
  จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณนีี้ ไม่มผีลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อกีวิธหีนึ่งคอื เบี้ยปรับหรือ

เงินเพ่ิมค้างจ่ายมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์  และให้ใช้อัตราภาษีเท่ากับศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี 

ซึ่งเท่ากบั 100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใีด ผลที่ได้คอืไม่มสีนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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10 ในกรณีที่ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน กิจการควรใช้

หลักการพ้ืนฐานซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ คือ กิจการต้องรับรู้หน้ีสิน (หรือสนิทรัพย์) ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี กต็่อเมื่อการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ  

การช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน ส่งผลให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคต

เพิ่มขึ้ น (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือ 

การช าระหน้ีสินน้ันไม่มีผลกระทบทางภาษี เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะก าหนดเป็น

อย่างอื่น ดังตัวอย่าง ค ที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 51ก 

11 ส าหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างช่ัวคราวค านวณได้โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซ่ึงฐานภาษีน้ีอ้างอิงจากแบบ

แสดงรายการเสียภาษีรวมส าหรับประเทศที่อนุญาตให้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้ 

ในบางประเทศฐานภาษีอ้างองิจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกจิการในกลุ่มกจิการ 

 

การรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดแ้ละสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

12 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัส าหรบังวดปัจจุบนัและงวดที่ผ่านมาที่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระตอ้งรบัรู ้

เป็นหนี้ สิน แต่หากจ านวนภาษีที่ไดช้ าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัและงวดทีผ่่านมามากกว่าภาษี

ทีต่อ้งช าระส าหรบังวดนั้นๆ  ตอ้งรบัรูส่้วนเกินนั้นเป็นสินทรพัย ์

13  ผลประโยชนที์่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซ่ึงกิจการสามารถน ากลบัไปลดภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ในงวดก่อนได ้ตอ้งรบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์(กรณีนี้ ยงัไม่มีในประเทศไทย) 

14 เมื่อกิจการน าขาดทุนทางภาษีไปใช้เพ่ือลดภาษีเงินได้ปัจจุบันของงวดก่อน กจิการรับรู้ประโยชน์

ทางภาษีดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดข้ึน เน่ืองจากมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าว และผลประโยชน์น้ันสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

การรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษี 

 

15 กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสีย

ภาษทุีกรายการ ยกเวน้กรณีทีห่นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจาก 

15.1 การรบัรูค่้าความนยิมเมือ่เริม่แรก หรือ 

15.2 การรบัรูเ้มือ่เริม่แรกซ่ึงสินทรพัยห์รือหนี้ สินทีเ่กิดจากรายการ 

15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วนัที่

เกิดรายการนั้น 
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อย่างไรก็ตาม ส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

สาขาและบริษทัร่วม รวมถึงส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 39 

16 หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพย์ คือ กิจการจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเข้าสู่กิจการในอนาคต ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์สูงกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์ มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษี 

สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถน าไปหักในการค านวณภาษี ผลแตกต่างน้ีถือเป็นผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษีและภาระที่กจิการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตจากการน้ีคือหน้ีสนิภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี  เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องน้ัน จะท าให้กิจการมีก าไรทางภาษี ผลดังกล่าวท าให้เป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจ่ายภาษีเงินได้ ดังน้ัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกรายการ 

ยกเว้นกรณีที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 39 

 

ตวัอย่าง 

สนิทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอตัราภาษี

ร้อยละ 25  

ฐานภาษีของสินทรัพย์  คื อ  60 (ต้นทุน  150 หั ก ค่ าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี  90) 

ในการไดร้บัประโยชน์จากสินทรัพย์ทีมี่มูลค่าตามบัญชีเท่ากบั 100 กิจการตอ้งมีรายไดที้ต่อ้ง

เสียภาษีเท่ากบั 100 ในขณะที ่สามารถหักค่าเสือ่มราคาทางภาษีไดอี้กเพียง 60 ดงันัน้กิจการ

จะตอ้งจ่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากับ 10 (40 x 25%) เมื่อไดร้ับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรพัย ์ผลแตกต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชี 100 กบัฐานภาษี 60 ถือเป็นผลแตกต่างชัว่คราว

ทีต่อ้งเสียภาษี 40 กรณีน้ีกิจการจึงตอ้งรบัรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี เป็นจ านวน 10 (40 

x 25%) ซึง่แสดงถึงภาษีเงินไดที้กิ่จการจะตอ้งจ่ายในอนาคต เมือ่กิจการไดร้ับประโยชน์จาก

มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์
 
 

17 ผลแตกต่างช่ัวคราวบางรายการเกิดขึ้ นเมื่อกิจการต้องน ารายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมค านวณ 

ก าไรทางบัญชีในงวดหน่ึงในขณะที่ ต้องน าจ านวนดังกล่าวไปรวมค านวณก าไรทางภาษี 

ในอีกงวดหน่ึง ผลแตกต่างช่ัวคราวในลักษณะน้ีโดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา  

ผลแตกต่างช่ัวคราวตามตัวอย่างต่อไปน้ีจัดเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี ซ่ึงมีผล 

ท าให้เกดิหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

17.1 กิจการน ารายได้ดอกเบ้ียรับไปรวมค านวณก าไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  

แต่ในบางประเทศก าหนดให้น ารายได้ดอกเบ้ียรับไปรวมค านวณก าไรทางภาษีเงินได้

เมื่อได้รับเงินสด ในกรณีน้ีฐานภาษีของดอกเบ้ียค้างรับที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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จะมีค่าเป็นศูนย์ เน่ืองจากรายได้ดอกเบ้ียรับจะไม่ถือรวมเป็นก าไรทางภาษีจนกว่า

กจิการจะได้รับเงินสด  

17.2 มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจากมูลค่า

ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการค านวณก าไรทางบัญชี  ผลแตกต่างช่ัวคราวในกรณีน้ี  จะ

เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของสินทรัพย์  

ซ่ึงฐานภาษีค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้วยจ านวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักในการค านวณก าไรทางภาษีส าหรับ

งวดปัจจุบันและงวดก่อนได้ หากค่าเสื่ อมราคาทางภาษีมากกว่าค่าเสื่ อมราคา 

ทางบัญชี จะท าให้เกดิผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีข้ึน และกจิการต้องบันทกึเป็น

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่าค่าเสื่อมราคา 

ทางบัญชี จะท าให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงมีผลท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี และ   

17.3 กิจการอาจบันทึกต้นทุนในการพัฒนาเป็นสินทรัพย์และทยอยตัดจ าหน่ายในงวด

อนาคตเพ่ือน าไปค านวณก าไรทางบัญชี แต่น าต้นทุนในการพัฒนาทั้งหมดไปรวม

ค านวณก าไรทางภาษีในงวดบัญชีที่ เกิดรายการ ในกรณี น้ี ต้นทุนในการพัฒนา 

มีฐานภาษีเท่ากับศูนย์เน่ืองจากได้หักจากก าไรทางภาษีทั้งจ านวนแล้ว ผลแตกต่าง

ช่ัวคราวจึงเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนในการพัฒนากับฐานภาษี 

(โดยฐานภาษีมีค่าเทา่กบัศูนย์) 

18 ผลแตกต่างช่ัวคราวเกดิขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

18.1 ต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ ปันส่วนให้กับสินทรัพย์ที่ ได้มาและหน้ีสินที่ ระบุ ได้ 

ตามมูลค่ ายุติ ธรรม เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) แต่ไม่มีรายการปรับปรุง

ทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 19)  

18.2 กจิการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 20) 

18.3 กจิการมีค่าความนิยม ที่เกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิ (ดูย่อหน้าที่ 21) 

18.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเม่ือ

เร่ิมแรก เช่น กรณีที่กิจการได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงเป็นรายการ

สนิทรัพย์ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี (ดูย่อหน้าที่ 22 และ 33) หรือ 

18.5 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  สาขาและบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสีย 

ในการร่วมการงาน  แตกต่ างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสี ย น้ั น 

(ดูย่อหน้าที่ 38 ถึง 45) 
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การรวมธุรกิจ 

 

19  ด้วยข้อยกเว้นที่จ ากัด สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วย 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ กรณีน้ีผลแตกต่างช่ัวคราวจะเกิดขึ้ นหากฐานภาษีของสินทรัพย์ที่ได้มา

และหน้ีสินที่ รับมาที่ระบุได้ดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรือได้รับผลกระทบ 

ที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น หากกิจการปรับเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์ยังคงมีค่าเท่ากับต้นทุนเดิมตามบัญชีของเจ้าของเดิม ในกรณีน้ีจะเกิด 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษีข้ึนและต้องบันทึกเป็นหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

การรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม  

(ดูย่อหน้าที่ 66) 

 

สินทรพัยที์แ่สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือก าหนดให้กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์ 

บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ในบางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคา

สินทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวดปัจจุบัน 

ท าให้ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ จึงท าให้ไม่เกิดผลแตกต่างช่ัวคราว ส าหรับ

ประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางภาษีในงวด 

ที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีน้ีกิจการจึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ 

อย่างไรกต็าม การได้รับประโยชน์ในอนาคตตามมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีต่อกิจการและจ านวนที่น ามาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้จะแตกต่าง

จากมูลค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังน้ันผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับฐานภาษีถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราว ซ่ึงจะต้องรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปนี้ ด้วย 

20.1  กิจการไม่มีความตั้ งใจที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์ ในกรณีน้ีกิจการจะได้รับประโยชน์ 

จากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้สินทรัพย์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดรายได้ 

ทางภาษีที่สูงกว่าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในงวด

อนาคต หรือ 

20.2 กิจการสามารถชะลอการจ่ายภาษีเงินได้ของก าไรฝ่ายทุนออกไป หากน าเงินที่ ได้ 

จากการขายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ส าหรับกรณีน้ี กจิการยังคงมี
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ภาระภาษีเงินได้ เม่ือกิจการขายสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงน้ันไป หรือน าสินทรัพย์

ดังกล่าวไปใช้  

 

ค่าความนยิม 

 

21 ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ คือ มูลค่าตามย่อหน้าที่ 21.1 ที่สูงกว่ามูลค่าตามย่อหน้าที่ 

21.2 ดังต่อไปนี้  

21.1 ผลรวมของ 

21.1.1 สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงปกติรับรู้

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกจิ 

21.1.2 มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการของผู้ถูกซ้ือที่ รับรู้ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกิจตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในผู้ถูกซ้ือที่ถือ

โดยผู้ซ้ือไว้ก่อนแล้วในการรวมธุรกจิที่ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

21.2 มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจที่วัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  

หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรหลายแห่งไม่อนุญาตให้น าส่วนที่ลดลงของมูลค่าตามบัญชีของ 

ค่าความนิยมมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษี  (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) 

นอกจากน้ีในประเทศดังกล่าว ราคาทุนของค่าความนิยมถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้เมื่อ

บริษ ัทย่อยจ าหน่ายธุรกิจน้ันออกไป ในกรณี น้ีค่าความนิยมจะมีฐานภาษีเป็นศูนย์  และ 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับฐานภาษีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เป็นผลจากกรณีดังกล่าว เน่ืองจากค่าความนิยมเป็นเพียง 

การวัดมูลค่าคงเหลือ และหากมีการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะท าให้มูลค่าตามบัญชี

ของค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน 

21ก การลดลงในภายหลังของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ ไม่ได้รับรู้เน่ืองจากเกิดจาก 

ค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก ถือว่าเป็นผลจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยเช่นกัน ดังน้ัน จึงไม่ให้

รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่  15.1 ตัวอย่างเช่น ในการรวมธุรกิจ  

หากกิจการรับรู้ค่าความนิยมจ านวน 100 แต่ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่อหน้าที่ 15.1 ไม่อนุญาตให้

กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในกรณีน้ีหากภายหลังกิจการรับรู้ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 20 จ านวนผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษีที่ เกี่ ยวกับ 

ค่าความนิยมจะลดลงจาก 100 เป็น 80 ท าให้มูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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ที่ยังไม่ได้รับรู้ลดลงด้วย การลดลงของหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ดังกล่าวเกี่ยวข้อง

กบัค่าความนิยมที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ดังน้ันจึงไม่อนุญาตให้กจิการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 15.1 

21ข หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษีที่ เกี่ยวข้องกับ                

ค่าความนิยมให้รับรู้ได้หากไม่ได้เกิดขึ้นจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น 

หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้ค่าความนิยมจ านวน 100 หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีนับต้ังแต่ปีที่ได้มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100 ณ วันที่

รับรู้เร่ิมแรกและเท่ากับ 80  ณ สิ้ นปีที่ได้มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมคงเหลือ 

ณ สิ้นปีที่ได้มา ไม่เปล่ียนแปลงจากจ านวน 100 ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีจ านวน 20 

จะเกิดขึ้ น ณ สิ้นปีน้ัน เน่ืองจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีน้ันไม่เกี่ยวกับค่าความนิยม 

ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก กจิการจึงต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

การรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินเมือ่เริม่แรก 

 

22 ผลแตกต่างช่ัวคราวอาจเกดิขึ้นจากการรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเมื่อเร่ิมแรก เช่น ในกรณีกิจการ

ไม่สามารถน าต้นทุนของสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร

สุทธิทางภาษี เป็นต้น วิธีการทางบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าวขึ้นอยู่กับลักษณะของ

รายการที่ท  าให้ต้องรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเมื่อเร่ิมแรก ดังต่อไปน้ี 

22.1 ในการรวมธุรกิจ กิจการต้องรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ซ่ึงจ านวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจ านวนค่าความนิยมหรือจ านวนก าไรจากการซ้ือ 

ในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 19) 

22.2  หากรายการที่เกิดข้ึนมีผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีหรือก าไรทางภาษี กิจการต้องรับรู้

หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายหรือรายได้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนด้วย (ดูย่อหน้าที่ 59)  

22.3  หากรายการที่เกิดข้ึนไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีและ

ก าไรทางภาษีและถ้ารายการน้ันไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 24 

กิ จการต้ องรับรู้หน้ี สินหรือสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตั ดบัญชี  และปรับปรุง 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินด้วยยอดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รายการ

ปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้งบการเงินมีความโปร่งใสน้อยลง ดังน้ันมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีจึงไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ในกรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกหรือการรับรู้ภายหลัง (ดูตัวอย่าง

ประกอบข้างล่าง) นอกจากน้ีกิจการยังไม่สามารถบันทึกการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน

ภายหลังที่เกดิกบับัญชีหน้ีสนิหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้น้ัน

เมื่อสนิทรัพย์น้ันมีการสกึหรอและเสื่อมราคา 
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ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที่ 22.3 

กิจการต้ังใจจะใช้สินทรัพย์ที่มีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใช้งาน 5 ปี หลังจากน้ันจะ

จ าหน่ายสินทรัพย์น้ันตามมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์  อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 40        

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  และในการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

ก าไรจากการจ าหน่ายไม่ต้องเสยีภาษี และขาดทุนจากการจ าหน่ายเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ 

เมือ่กิจการไดร้บัประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ กิจการจะมีรายไดท้างภาษีเท่ากบั 

1,000 และตอ้งเสียภาษีเท่ากบั 400 แต่กิจการไม่ตอ้งบันทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 

ทีเ่กิดขึ้นจ านวน 400 เนือ่งจากกรณีน้ี เป็นผลจากการรบัรูสิ้นทรพัยเ์มือ่เร่ิมแรก 

ในปีต่อไปมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์ท่ากบั 800 หากกิจการมีรายไดท้างภาษีเท่ากบั 800 

กิจการตอ้งเสียภาษีจ านวน 320 กิจการไม่ตอ้งบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจ านวน 

320 เนือ่งจากกรณีน้ีเป็นผลมาจากการรบัรูสิ้นทรพัยเ์มือ่เร่ิมแรก 

 

23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) ก าหนดให้ผู้ออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วน

ของตราสารที่เป็นหน้ีสินเป็นหน้ีสิน และส่วนที่เป็นส่วนของทุนเป็นส่วนของทุน ในบางประเทศ

ฐานภาษีของส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสินในการรับรู้เร่ิมแรกจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรก 

ของผลรวมของส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสินและทุน ดังน้ันผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี 

จะเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของส่วนประกอบที่ เป็นทุนซ่ึงแยกออกจากส่วนประกอบที่ เป็น 

หน้ีสิน ดังน้ันกรณี น้ี จึงไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามย่อหน้าที่  15.2 และกิจการต้องรับรู้หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  นอกจากน้ีย่อหน้าที่ 61ก ก าหนดว่า กิจการต้องบันทึกภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของทุนและย่อหน้าที่  58 ก าหนดว่า กิจการต้องบันทึก 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดข้ึนภายหลังเป็นค่าใช้จ่ายหรือ 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในก าไรหรือขาดทุน 

 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี 

 

24 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี

ทุกรายการ โดยรับรูเ้ท่ากบัจ านวนที่เป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษี 

เพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้กัภาษีได ้ ทั้งนี้ กิจการตอ้งไม่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษี 

เงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากการรบัรูเ้ริ่มแรกของสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่เกิดจากรายการ

ต่อไปนี้  

24.1 รายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

24.2 ณ วนัที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชี และก าไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี 
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อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีนั้นเกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

สาขา บริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน ให้กิจการรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินได ้

รอการตดับญัชีตามย่อหนา้ที ่44 

25 หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้หน้ีสิน คือ กิจการจะต้องสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือช าระหน้ีสนิในงวดอนาคต  มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไป

น้ันอาจน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้หน้ีสิน

น้ันได้ ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินกับฐานภาษีของ

หน้ีสินขึ้ น ซ่ึงจะท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้ 

ที่กิจการจะได้รับคืนในอนาคตเมื่อส่วนของหน้ีสินน้ันสามารถน าไปหักจากก าไรทางภาษีได้  

ในท านองเดียวกนั หากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์มีน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างจะท าให้เกิด

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  เป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่กิจการจะได้รับคืน 

ในอนาคต 

 

ตวัอย่าง 

กิจการรับรู้ต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าค้างจ่ายเป็นหน้ีสินจ านวน 100 ในการค านวณภาษี 

กิจการไม่สามารถน าต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะจ่ายจริง 

อตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 25 

ในกรณีน้ีฐานภาษีของหน้ีสินเป็นศูนย์ (มูลค่าตามบัญชี 100 หักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทีกิ่จการ

สามารถน าไปหักเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษีไดใ้นอนาคต) เมือ่กิจการจ่ายช าระหน้ีสิน

ตามมูลค่าตามบัญชีจะท าใหก้ าไรทางภาษีในอนาคตลดลงเท่ากับ  100 และภาษีที่ตอ้งจ่าย 

ในอนาคตจะลดลง เท่ากับ  25 (100 x 25%) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี  100  

กับฐานภาษีศูนย์ เป็นผลต่างชั่วคราวทีใ่ชห้ักภาษีมีจ านวนเท่ากับ  100 ดังนัน้กิจการจึงตอ้ง

บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจ านวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ทีกิ่จการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากการลดลงของ

จ านวนภาษีทีต่อ้งจา่ยดงักล่าว 

 

26 ตัวอย่างของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

มีดังน้ี      

26.1 ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่ อเกษียณอายุถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร 

ทางบัญชี เน่ืองจากพนักงานให้บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่าย

ในการค านวณก าไรทางภาษีได้  ก็ต่อเมื่ อกิจการจ่ายเงินสมทบให้กองทุนหรือ 

เมื่อกิจการจ่ายเงินผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้างให้แก่พนักงาน ในกรณีน้ีจะเกิด 

ผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินกับฐานภาษี  ซ่ึงฐานภาษีของ

หน้ีสินมีค่าเป็นศูนย์ ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้เกิดสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของ
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ค่าใช้จ่ายที่สามารถน าไปหักจากก าไรทางภาษีเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหรือ

จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน 

26.2 กิจการรับรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางบัญชีในงวดที่เกิด

รายการ แต่อาจไม่สามารถน าจ านวนดังกล่าวไปหักในการค านวณก าไร (ขาดทุน)  

ทางภาษีได้จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนในการวิจัย 

(จ านวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตามบัญชี

ซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี 

26.3 ด้วยข้อยกเว้นที่จ ากัด กิจการรับ รู้สินทรัพย์ที่ ได้ รับมาและหน้ีสินที่ ระบุได้จาก 

การรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ หากกิจการรับรู้หน้ีสิน ณ วันที่ได้

รับมาแต่ยังไม่สามารถน าต้นทุนที่เกี่ยวข้องไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร 

ทางภาษีได้จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  นอกจากน้ีจะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีได้ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับมามีมูลค่าต ่ากว่าฐานภาษี 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากทั้งสองกรณีข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อ

ค่าความนิยม (ดูย่อหน้าที่ 66) และ 

26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพย์บางรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม่ 

โดยไม่มีการปรับปรุงเพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 20) ในกรณีน้ีจะเกิด 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีข้ึน หากฐานภาษีของสินทรัพย์มีจ านวนมากกว่า 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่26.4  

การหาจ านวนผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ณ สิ้นปีที่ 2  

ณ ต้นปีที่ 1 กิจการ ก ซ้ือตราสารหน้ีมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ครบก าหนดช าระภายใน 5 ปี มี

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2 จ่ายช าระทุกสิ้ นปี ในราคา 1,000 โดยตราสารหน้ีดังกล่าวมีอัตรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริงเทา่กบัร้อยละ 2 และตราสารหน้ีดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ สิ้ นปีที่ 2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีลดลงเหลือ 918 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้ นของอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาดเป็นร้อยละ 5 ซ่ึงกิจการ ก คาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะรับ 

กระแสเงินสดตามสญัญาทั้งหมดหากกจิการยังคงถือตราสารหน้ี 

ก าไร (ขาดทุน) ของตราสารหน้ีจะเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางภาษีเมื่ อเกิดขึ้ น ก าไร 

(ขาดทุน) ที่เกิดจากการขายหรือถือไว้จนครบก าหนดของตราสารหน้ีจะถูกน าไปค านวณเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางภาษีด้วยส่วนต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับและต้นทุนของตราสารหน้ี 

ดังน้ัน ฐานภาษีของตราสารหน้ีคือราคาทุนเมื่อแรกเร่ิม 
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ณ ส้ินปีที ่2 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของตราสารหน้ีจ านวน 918 ในงบแสดงฐานะ

การเงินของกิจการ ก กบัฐานภาษีจ านวน 1,000 คือ ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้ักภาษีจ านวน 

82 (ดูย่อหนา้ที ่20 และ 26.4) โดยไม่ค านึงว่ากิจการ ก จะไดร้ับประโยชน์จากมูลค่าตาม

บญัชีของตราสารหน้ีจากการขายหรือจากการใช ้(โดยการถือครองและการไดร้บักระแสเงินสด

ตามสญัญา หรือทัง้สองอย่าง)  

เนือ่งจากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้ักภาษีเป็นผลแตกต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

หรือหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินและฐานภาษีซึ่งจะท าใหเ้กิดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี

ส าหรบังวดอนาคต เมือ่ไดร้บัประโยชน์หรือจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

หรือหน้ีสิน (ดยู่อหนา้ที ่5) กิจการ ก จะสามารถน าจ านวน 1,000 ซึง่เท่ากบัฐานภาษีไปใชใ้น

การค านวณก าไร (ขาดทนุ) ทางภาษี เมือ่กิจการขายหรือถือจนครบก าหนด  

 

27 การกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีจะมีผลท าให้ก าไรทางภาษีส าหรับงวด

อนาคตลดลง อย่างไรกต็าม กิจการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในรูปของภาษีเงินได้ที่จ่าย

ลดลงกต่็อเมื่อกิจการมีก าไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะน ารายการน้ันมาหักได้ ดังน้ันกิจการจะ

รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากจิการจะมีก าไร

ทางภาษีมากเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีมาหักได้ 

27ก ในการประเมินว่ากิจการมีก าไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี

ได้มาหักได้หรือไม่ กิจการควรพิจารณาว่ากฎหมายภาษีอากรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับก าไรทางภาษี 

โดยให้หักกับการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีหรือไม่ หากกฎหมายภาษีอากร 

ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว กิจการสามารถประเมินผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีโดยรวมกับ 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีรายการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายภาษีอากรมี 

ข้อก าหนดให้น าผลขาดทุนไปหักกับรายได้บางประเภทเท่าน้ัน ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี

เกี่ยวกับขาดทุนทางภาษีจะสามารถประเมินร่วมกับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีอื่นเฉพาะ 

ผลแตกต่างในประเภทที่เหมาะสมเทา่น้ัน  

28 มีความเป็นไปได้ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีได้ 

กต่็อเม่ือกิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกันและ

หน่วยภาษีเดียวกนัซ่ึงมจี านวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกดิการกลับรายการ 

28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่ คาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว 

ที่ใช้หักภาษี หรือ 

28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้

ประโยชน์ได้ซ่ึงอาจเป็นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทยจะ

อนุญาตให้เฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังไป

ลดก าไรทางภาษีที่จะเกดิในอนาคตเทา่น้ัน) 

ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีเกดิข้ึน 
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29 เมื่ อกิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษีที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและ 

หน่วยภาษีเดียวกันไม่เพียงพอ กิจการสามารถรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในกรณี

ดังต่อไปน้ี  

29.1 เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

จัดเกบ็ภาษีและหน่วยภาษีหน่วยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับ

รายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจาก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาจเป็นงวด 

ในอดีตหรือในอนาคต ซ่ึงเร่ืองน้ี กฎหมายภาษีไทยให้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการน า

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่ เกิน  5 รอบระยะเวลาบัญ ชี ไปลดภาษีในงวดอนาคต ) 

ในการประเมินว่ากจิการจะมีก าไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่ กจิการควรจะ 

29.1.1  เปรียบเทียบผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ใช้หักภาษีกับก าไรทางภาษีของงวด

อนาคตโดยไม่รวมจ านวนที่ ใช้หักภาษีที่ เกิดจากการกลับรายการของ 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีน้ัน การเปรียบเทียบน้ีจะแสดงให้เห็นว่า

กิจการมีก าไรทางภาษีส าหรับงวดอนาคตเพียงพอที่จะใช้หักกับการกลับ

รายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีน้ัน และ 

29.1.2  ไม่รวมภาษีที่เกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ในงวดอนาคต เน่ืองจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวเกิดจาก

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีซ่ึงผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าวต้องมีก าไร

ทางภาษีส าหรับงวดอนาคตจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

29.2 กจิการมีการวางแผนภาษีอากรเพ่ือท าให้กจิการมีก าไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้ 

29ก การประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ อาจรวมจ านวนที่กิจการ

ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์บางรายการที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี หากกิจการมีหลักฐาน

เพียงพอที่แสดงถึงความเป็นได้ค่อนข้างแน่ ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่

วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่ามี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมากกว่ามูลค่าตามบัญชี 

กรณีดังกล่าวรวมถึงกรณีที่กิจการคาดว่าจะถือตราสารหน้ีที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ไปจนครบ

ก าหนดและได้รับกระแสเงินสดตามสญัญา 

30 การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีที่กิจการปฏิบัติเพ่ือสร้างหรือเพ่ิมก าไรทางภาษีในงวดใด 

งวดหน่ึง ก่อนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ

กจิการสามารถสร้างหรือเพ่ิมก าไรทางภาษีได้โดย 

30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ดอกเบี้ ยรับตามเกณฑเ์งินสดหรือเกณฑค์งค้าง  

30.2 ชะลอสทิธเิรียกร้องการหักค่าใช้จ่ายบางรายการจากก าไรทางภาษีไปในงวดอื่น 

30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ที่มีราคาเพ่ิมข้ึน แต่กิจการไม่สามารถปรับปรุง          

ฐานภาษีของสนิทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือสะท้อนราคาที่เพ่ิมข้ึน และ 
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30.4 ขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้

จากพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี) เพ่ือน าเงินไปซ้ือเงินลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ที่ต้องเสยีภาษีแทน 

ถึงแม้ว่าการวางแผนทางภาษีเป็นการขยับก าไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ขึ้ นมาอยู่ในงวดก่อนหน้า 

การน าผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใช้ประโยชน์ยังขึ้ นอยู่กับผลก าไรทางภาษี 

ในอนาคตที่เกดิจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิในอนาคตด้วย 

31 ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้กิจการพิจารณาแนวทางตาม 

ที่กล่าวในย่อหน้าที่ 35 และ 36  

32 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

 

ค่าความนยิม 

 

32ก ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่าง 

ที่เกิดข้ึนจะก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของค่าความนิยมจะต้องรับรู้เป็นส่วนหน่ึงในการบันทึกบัญชีส าหรับ

การรวมธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ที่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์ของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

 

การรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินเมือ่เริม่แรก 

 

33 มีสถานการณ์หน่ึงที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดข้ึนจากการรับรู้สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรก 

คือ กรณีที่กิจการได้รับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่ต้องเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการน า

เงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ในทางภาษีกิจการไม่สามารถน า

มูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ (ซ่ึงเท่ากับฐานภาษี) ได้ มูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์จึงต ่ากว่าฐานภาษีและท าให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีข้ึน หรือในอีกกรณี

หน่ึงกิจการอาจบันทกึเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงท าให้เกิดผลต่างระหว่าง

รายได้รอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซ่ึงมี ค่าเป็นศูนย์  จึงท าให้เกิดเป็นผลแตกต่างช่ัวคราว 

ที่ใช้หักภาษีข้ึน ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีการน าเสนออย่างไรกต็าม กิจการไม่สามารถรับรู้รายการ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้ ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 22 

 

ขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

 

34 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษี 

ที่ยงัไม่ไดใ้ช้เท่าที่มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่า กิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต 

เพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชด้งักล่าวไปใช้

ประโยชนไ์ด ้
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35 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ใช้ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้ นจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่น าไปหักภาษี แต่ทั้งน้ีการที่กิจการมีผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงว่ากิจการอาจจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต 

ดังน้ัน เมื่อกจิการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กจิการจะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้ได้ เท่าที่กิจการมี 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษี

เพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ 

ในสถานการณ์ข้างต้น ย่อหน้าที่ 82 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการรับรู้รายการ 

36 กิจการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปน้ีในการประเมินความน่าจะเป็นว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษี

เพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้

หรือไม่ 

36.1 กิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับหน่วยงานที่จัดเกบ็ภาษี

และหน่วยเสียภาษีเดียวกัน ในจ านวนที่เพียงพอที่จะน าขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่ 

36.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่หรือไม่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีก่อนที่ผลขาดทุน 

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุลง 

36.3 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน เกิดจากสาเหตุที่สามารถระบุได้และเหตุการณ์น้ัน

ไม่น่าจะเกดิขึ้นอกีหรือไม่ และ 

36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้าที่ 30) เพ่ือสร้างก าไรทางภาษีให้เกิดขึ้ นในงวด 

ที่สามารถน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์

ได้หรือไม่ 

หากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด กิจการไม่ควรรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับส่วนนั้น 

 

การน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีย่งัไม่ไดร้บัรูม้าประเมินใหม่ 

 

37 ทุกวันที่สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่ยังไม่ได้รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้น้ันได้

ตามจ านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตที่จะท าให้ได้รับ

ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว เช่น การที่สถานการณ์

ทางการค้าปรับตัวดีขึ้ นอาจส่งผลให้กิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  24 หรือ 34 
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อีกตัวอย่างหน่ึงคือ  การที่ กิจการจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีใหม่ 

ณ วันที่รวมธุรกจิ หรือภายหลังการรวมธุรกจิแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 67 และ 68) 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน 

 

38 ผลแตกต่างช่ัวคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม 

หรือส่วนได้เสียในการร่วมการงาน (ซ่ึงหมายถึงส่วนแบ่งของบริษัทใหญ่ หรือส่วนแบ่งของ 

ผู้ลงทุน ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม หรือผู้ถูกลงทุน ซ่ึงรวมถึงมูลค่า 

ตามบัญชีของค่าความนิยมด้วย) มีจ านวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซ่ึงมักเท่ากับราคาทุน)  

ของเงินลงทุนหรือส่วนได้เสยี ผลแตกต่างน้ีอาจเกดิขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น 

38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมการงานมีก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 

38.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อยไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกนั และ 

38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้เทา่กบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ในงบการเงินรวม จ านวนของผลแตกต่างช่ัวคราวอาจต่างจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับ 

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่  หากบริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุนใน 

งบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ 

39 กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษี 

ทุกรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขาและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียใน 

การร่วมการงาน ยกเวน้เมือ่เขา้เงือ่นไขทั้งสองขอ้ ดงัต่อไปนี้  

39.1 บริษทัใหญ่ ผูล้งทุน ผูร่้วมคา้ หรือผูร่้วมด าเนินงานสามารถควบคุมระยะเวลาใน 

การกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว และ 

39.2 มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว 

ในอนาคตอนัใกล ้

40 เน่ืองจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่

จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน

น้ัน (รวมถึงผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึนจากก าไรที่ไม่ได้จัดสรรและจากผลต่างในการแปลงค่า

เงินตราต่างประเทศ) เกิดขึ้ นเมื่อใด นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติ บริษัทใหญ่มักจะไม่สามารถ

ประมาณจ านวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่าย เมื่ อมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว  

ด้วยเหตุน้ีเมื่อบริษัทใหญ่ตัดสินใจที่จะไม่ให้มีการจัดสรรก าไรของบริษัทย่อยในระยะเวลา

อนาคตอันใกล้ บริษัทจึงไม่รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งน้ีข้อก าหนดในย่อหน้าน้ี

สามารถน าไปถือปฏบัิตกิบัเงินลงทุนในสาขาด้วย 

 

41 กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงาน  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตรา
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แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้)) หากกิจการต้องค านวณก าไรหรือ

ขาดทุนทางภาษีด้วยสกุลเงินที่ต่างกัน (ซ่ึงมีผลให้ฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงิน

ของกิจการต่างกันด้วย) การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนจะท าให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราว

ซ่ึงท าให้กิจการต้องรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 

24) และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน 

(ดูย่อหน้าที่ 58) 

42 ผู้ลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่สามารถควบคุมกิจการน้ันได้ และมักจะไม่สามารถก าหนดนโยบาย    

การจ่ายเงินปันผลได้ ดังน้ันหากไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ก าหนดว่าบริษัทร่วมจะไม่จ่ายเงินปันผล 

ในอนาคตอันใกล้จากก าไรของบริษัทร่วม ผู้ลงทุนต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่ เกิดข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษี ซ่ึงเกี่ ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในบางกรณีผู้ลงทุนอาจไม่สามารถประเมินจ านวนภาษีเงินได้ที่จะต้องช าระในกรณีที่ได้รับ

ประโยชน์จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ แต่สามารถประเมินจ านวนขั้นต ่ าและระบุได้ว่า 

ภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับหรือสูงกว่าจ านวนข้ันต ่าได้ ในกรณีน้ีจะใช้จ านวนที่ประเมินน้ีวัดมูลค่า

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

43 ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมการงานในการร่วมการงานมักเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันก าไรและข้อก าหนด

เกี่ ยวกับการแบ่งปันก าไรต้องได้รับการอนุมัติ เป็นเอกฉันท์หรืออนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ 

ตามจ านวนที่ระบุ หากผู้ร่วมค้าหรือผู้ร่วมด าเนินงานสามารถควบคุมจังหวะเวลาการแบ่งปันก าไร

จากการร่วมการงานได้และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า จะไม่มีการแบ่งปันก าไรในอนาคต 

อนัใกล้ ผู้ร่วมค้าหรือผู้ร่วมด าเนินงานไม่ต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

44 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี 

ทุกรายการที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียใน 

การร่วมการงาน ก็ต่อเมือ่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า 

44.1 จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้และ 

44.2 จะมีก าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

45 ในการตัดสินว่ากิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราว          

ที่ใช้หักภาษี ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียใน 

การร่วมการงานหรือไม่น้ัน กจิการจะพิจารณาตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 ถึง 31 

 

การวดัมูลค่า  
 

46 กิจการต้องวัดมูลค่าหนี้ สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 

ตามจ านวนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่ (หรือไดร้บัคืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้

อตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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47 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรบังวด

ที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดที่กิจการ

คาดว่าจะจ่ายช าระหนี้ สินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ 

หรือทีค่าดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

48  ปกติกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรวมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ใน

บางประเทศ การประกาศใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาล มีผลกระทบ 

ส าคัญต่อการบังคับใช้จริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในสถานการณ์เช่นนี้  

กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้โดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  

ที่รัฐบาลประกาศ 

49 เมื่อกิจการต้องเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกต่างกันส าหรับรายได้ทางภาษีในแต่ละระดับ กิจการ

ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีเฉล่ียที่คาดว่า

จะต้องใช้กบัก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่กจิการคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่าง

ช่ัวคราว 

50 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

51 การวดัมูลค่าของหนี้ สินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบ

ทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัย ์หรือจะ

จ่ายช าระหนี้ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

51ก ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีสิน อาจส่ง 

ผลกระทบต่อรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้งสองรายการดังน้ี 

51ก.1  อัตราภาษีที่ใช้เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่า 

ตามบัญชี และ 

51ก.2  ฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ัน 

ในกรณีน้ี กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้   

รอการตัดบัญชีโดยใช้อตัราภาษีและฐานภาษีที่สอดคล้องกบัลักษณะที่กจิการได้รับประโยชน์จาก

สนิทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีสนิ  
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ตวัอย่าง ก (ตวัอย่าง ก นี้ เป็นกรณีที่กฎหมายภาษีก าหนดอตัราภาษีไม่เท่ากนัระหว่างอตัรา

ภาษีจากการจ าหน่ายสินทรพัยแ์ละอตัราภาษีปกติ กรณีนี้ จึงไม่เกิดข้ึนกบัประเทศไทย) 
 

สินทรัพย์รายการหน่ึงในที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ  100 แต่ม ี

ฐานภาษีเพียง 60 ประเด็นน้ีมีข้อสังเกตว่า กรณีที่มีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กิจการ

ค านวณภาษีโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ซ่ึงไม่เท่ากับอัตราภาษีในกรณีอื่ นที่ เสียภาษี 

อตัราร้อยละ 30  

ตามตัวอย่าง กิจการรบัรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเท่ากบั 8 (40 x 20%) หากกิจการ

คาดว่าจะจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อไม่ใชง้านต่อไป กิจการจะรับรูห้น้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตัดบัญชีเท่ากับ 12 (ค านวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์

ดงักล่าว แต่จะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยม์ลูค่าตามบญัชีโดยการใชง้านสินทรพัยน์ัน้แทน 

  

ตัวอย่าง ข (ตัวอย่างนี้ ให้อ้างอิงได้กับมาตรา 65 ทวิ  (3) แห่งประมวลรัษฎากร 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้  เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีก าไรจาก 

การจ าหน่ายสินทรพัยโ์ดยค านวณจากราคาขายหกัดว้ยตน้ทุนทางภาษี) 

 

สินทรัพย์รายการหน่ึงในที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุน 100 มีมูลค่าตามบัญชี 80  

ซ่ึงกิจการได้ตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนเป็น 150 และไม่มีการท ารายการปรับปรุงทางภาษีส าหรับ

การตีราคาสินทรัพย์น้ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตราภาษีคือ

ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ ในกรณีน้ีมีข้อสังเกตว่า ถ้ากิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้สูง

กว่าราคาทุน กิจการต้องน าค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจ านวน 30 มารวมเป็นก าไรทางภาษี 

แต่ส่วนของรายรับที่สงูกว่าต้นทุนน้ันไม่ต้องน ามาเสยีภาษี 
  

ฐานภาษีของสินทรัพย์ดงักล่าวเท่ากับ 70 และผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษีเท่ากับ 80 

(เกิดจากการน ามูลค่าสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่  150 ลบด้วยฐานภาษีของสินทรัพย์  70)  

ถา้กิจการคาดว่าจะไม่จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวแต่จะใชง้านสินทรัพย์จนครบอายุสินทรัพย์

กิจการต้องมีรายได้ทางภาษีจ านวนถึง  150 แต่ทั้ง น้ี กิจการมีรายจ่ายค่าเสื่อมราคา 

ทางภาษีเพียง 70 ในการน้ีท าให้ค านวณหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีไดเ้ท่ากับ  24 

(ค านวณจาก 80 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะจ าหน่ายสินทรพัยน์ัน้ไปในทนัที โดยไดร้บัเงิน

ค่าจ าหน่าย 150 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณไดด้งัน้ี 

 

 

 
 

ผลแตกต่าง 

ชัว่คราวทีต่อ้ง

เสียภาษี 

อัตราภาษี 

หน้ีสิน 

ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 

ก าไรส่วนที่เกนิต้นทุน 

รวม 

30 

50 

80 

30%   

 - 0- 

 

9 

 -      
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ตัวอย่าง ข (ตัวอย่างนี้ ให้อ้างอิงได้กับมาตรา 65 ทวิ  (3) แห่งประมวลรัษฎากร 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้  เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีก าไรจาก 

การจ าหน่ายสินทรพัยโ์ดยค านวณจากราคาขายหกัดว้ยตน้ทุนทางภาษี) 

(หมายเหตุ ย่อหนา้ที ่61ก ก าหนดไวว้่า ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทีเ่พ่ิมขึ้นจากการตีราคา

สินทรพัยเ์พ่ิมใหร้บัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) 
  

 

ตวัอย่าง ค (ตวัอย่าง ค นี้ เป็นกรณีที่กฎหมายภาษีก าหนดอัตราภาษีไม่เท่ากนัระหว่าง

อตัราภาษีจากการจ าหน่ายสินทรพัยแ์ละอตัราภาษีปกติ ดงันั้น กรณีนี้ จึงไม่เกิดข้ึนกบั

ประเทศไทย) 
 

ตัวอย่างน้ีเหมือนกรณีของตัวอย่าง ข ยกเว้นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์รายการดังกล่าวใน

ราคาสูงกว่าราคาทุน  ต้องน าค่าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเป็นก าไรทางภาษี 

(อตัราภาษีเท่ากับร้อยละ 30) ส่วนก าไรจากการขายที่ค านวณจากราคาขายหลังจากหักต้นทุน

ที่ปรับปรุงด้วยภาวะเงินเฟ้อจ านวน 110 เสยีภาษีที่อตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 40 

 

ถา้กิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการใชง้านสินทรัพย์

ดังกล่าว กิจการต้องมีรายได้ทางภาษีไดเ้ท่ากับ  150 แต่กิจการจะมีรายจ่ายที่เกี ่ยวขอ้ง 

ทางภาษีในรูปค่าเสื่อมราคาไดเ้พียง 70 ในกรณีน้ีฐานภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 70 ท าให้

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษีเท่ากบั 80 และมีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีเท่ากบั 

24 (80 x 30%) ซึง่เท่ากบัในกรณีของตวัอย่าง ข 

ถา้กิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการขายสินทรัพย์ดงักล่าว

ทนัทีทีร่าคา 150 กิจการสามารถหักตน้ทุนทีป่รบัปรุงดว้ยอัตราเงินเฟ้อไดที้ ่110 ท าใหเ้กิดก าไร

สุท ธิ เท่ ากับ  40 ซึ่ งต้องเสียภาษี ที่อั ตราร้อยละ  40 นอกจาก น้ี  ค่ าเสื่อมราคาสะสม 

ทางภาษี 30 จะถูกน าไปรวมเป็นก าไรทางภาษี ซึ่งต้องเสียภาษี ที่อัตราร้อยละ 30 ในกรณี น้ี 

ฐานภาษีคือ 80 (110 - 30) ท าใหเ้กิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีเท่ากับ 70 และมี

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเท่ากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่างไรก็ดี  

หากวิธีการค านวณ ฐานภาษีหาไดย้ากกว่าทีแ่สดงในตัวอย่าง กิจการอาจพิจารณาหลกัการ

พ้ืนฐานตามย่อหนา้ที ่10 ประกอบ 

(หมายเหตุ ย่อหนา้ที ่61ก ก าหนดไวว้่า ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทีเ่พ่ิมขึ้นจากการตีราคา

สินทรพัยเ์พ่ิมใหร้บัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) 

 

51ข หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้ นจาก 

การตีราคาสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมีการประกาศใช้) การวัดมูลค่าหน้ีสินภาษี เงินได้ 

รอการตัดบัญชีหรือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจากมูลค่า
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ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ ไม่ มีการเสื่ อมราคาโดยการขาย โดยไม่ค านึ งถึ งเกณฑ์ที่ ใช้ใน 

การวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ดังน้ันหากกฎหมายภาษีอากรก าหนดให้ใช้อัตราภาษี

เฉพาะของมูลค่าภาษีจากการขายสินทรัพย์ซ่ึงแตกต่างจากอัตราภาษีที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์แล้ว 

ให้ใช้อัตราภาษีที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ในการวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวเน่ืองกบัสนิทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาน้ัน 

51ค หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดขึ้ นจาก

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  (เมื่ อมีการประกาศใช้) โดยม ี

ข้อสันนิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะเป็นมูลค่าที่จะได้รับคืนจาก

การขาย ดังน้ัน หากข้อสันนิษฐานเป็นจริง การวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจากมูลค่าตามบัญชี 

ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากการขาย หากข้อสันนิษฐานน้ีมีข้อโต้แย้งว่าไม่จริง  

โดยถ้าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนน้ีมีการคิดค่าเสื่อมราคาและถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์รับ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอดอายุของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมากกว่า 

ที่จะขาย ต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 51 และ 51ก 

 

ตวัอย่าง เพือ่อธิบายย่อหนา้ที่ 51ค 

อสังหาริมทรัพ ย์เพ่ื อการลงทุนห น่ึงมี ราคาทุน  100 และมี มูล ค่ายุติ ธรรม  150  ซ่ึ ง 

วัดมูลค่ายุติธรรมตามวิธีที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงประกอบด้วยที่ดินราคาทุน 40 โดยมี

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รม  60 แ ละอ าค ารห ลั งห น่ึ งร าค า ทุ น  60 แ ล ะมี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รม  90 

ที่ดินมีอายุการใช้งานที่ไม่จ ากดั 

ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็น 30 ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไม่กระทบก าไรทางภาษีถ้าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ  

การลงทุนถูกขายในราคาสงูกว่าราคาทุน  การกลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมจ านวน 30 จะถูก

รวมเป็นก าไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ส าหรับยอดขายส่วนที่เกินกว่าราคาทุน 

อัต ร าภ าษี เป็ น ร้อยละ 25 ส าห รับ สิน ท รัพ ย์ที่ ถื อ ไ ว้ น้ อยก ว่า  2 ปี และอั ต ร าภ าษี 

ร้อยละ 20 ส าหรับสนิทรัพย์ที่ถือต้ังแต่ 2 ปีเป็นต้นไป 

 

เนือ่งจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามวิธีทีก่ าหนดในมาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับที่  40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  (เมื่อมี 

การประกาศใช)้  มีขอ้สนันิษฐานว่ากิจการจะไดร้ับคืนมูลค่าจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ทัง้ส้ินจากการขาย หากขอ้สนันิษฐานนัน้เป็นจริง ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะเป็นผลสะทอ้นจาก

การไดร้บัคืนมลูค่าจากการขาย ราวกบัวา่กิจการคาดหวงัรายไดค่้าเช่าจากทรพัยสิ์นก่อนการขาย 

ฐานภาษีของที่ดินหากมีการขายคือ 40 และมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีอีก 20  
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ตวัอย่าง เพือ่อธิบายย่อหนา้ที่ 51ค 

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

ต้อ งเสี ยภ าษี อี ก  60 (90–30) รวมผลแตก ต่ างชั่ วคราว ที่ต้อ งเสียภ าษี ที่ เกี ่ยวกับ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุคือ 80 (20+60)  

ดังนั้น ตามย่อหน้าที่ 47 อัตราภาษีคืออัตราที่คาดว่าจะถือปฏิบัติส าหรับงวดเมื่อรับรู ้

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนัน้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีถูกค านวณดงัต่อไปน้ี 

หากกิจการคาดวา่จะขายทรพัยสิ์นหลงัจากทีถื่อไวเ้ป็นเวลามากกวา่ 2 ปี 
 

 ผลแตกต่างชัว่คราว  

ทีต่อ้ง

เสียภาษี 

อัตราภาษี หน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตัด

บญัช ี

ภาษีส่วนที่เป็นค่าเสื่อมราคาสะสม 30 30% 9 

ส่วนที่เกนิกว่าราคาทุน 50 20% 10 

รวม 80  19 

 

หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลงัจากทีถื่อไวเ้ป็นเวลานอ้ยกว่า 2 ปี การค านวณขา้งตน้จะ

แกไ้ขโดยใชอ้ัตราภาษีรอ้ยละ 25 แทนทีจ่ะเป็นอัตรารอ้ยละ 20 ในส่วนทีเ่กินกวา่ราคาทนุ 

หากกิจการถือครองอาคารเพื่อวตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทัง้หมด

จากอาคารตลอดอายุของอาคารมากกว่าทีจ่ะขาย ขอ้สนันิษฐานน้ีจะเป็นทีโ่ตแ้ยง้ส าหรบัอาคาร 

อย่างไรก็ดี ทีดิ่นไม่มีการคิดค่าเสือ่มราคา ถา้เป็นไปตามขอ้สนันิษฐานดงักล่าวหน้ีสินภาษีเงิน

ไดร้อการตัดบัญชีจะสะทอ้นผลที่จะไดร้ับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของอาคารจากการใชแ้ละ

มลูค่าตามบญัชีของทีดิ่นจากการขาย 

ฐานภาษีของอาคารหากถือไวเ้พื่อใช ้คือ 30 (60-30) และมีผลแตกต่างชั่วคราวทีต่อ้งเสีย

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

ฐานภาษีของที่ดินที่ถือไวเ้พื่อขายคือ 40 และมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี คือ 20  

(60 – 40) เป็นผลท าใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ 4 (20 x 20%) 

หากสันนิษฐานว่าจะได้รับคืนจากการขายอาคาร  หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ คือ 22 (18 + 4) 

 

51ง ข้อสันนิษฐานตามย่อหน้าที่ 51ค ใช้กับหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากการรวมธุรกิจ

หากกจิการใช้วิธมูีลค่ายุติธรรมเมื่อมีการวัดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในภายหลัง 

51จ ย่อหน้าที่ 51ข ถึง 51ง ไม่เปล่ียนข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 24 ถึง 33 (ผลแตกต่างช่ัวคราว 

หักภาษี) และย่อหน้าที่ 34 ถึง 36 (ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้) ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเมื่อมีการรับรู้และวัดมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

52     (ย้ายและแก้ไขล าดับย่อหน้าใหม่เป็น 51ก) 
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52ก  ในบางประเทศ กิจการจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงกว่า หรือต ่ากว่าอัตราปกติ หากกิจการน า 

ก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ

กจิการ และในบางประเทศ กจิการอาจได้รับคืนหรือจ่ายช าระภาษีเงินได้ หากกจิการน าก าไรสทุธิ 

หรือก าไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการ ซ่ึง

ในสถานการณ์เหล่าน้ี กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

รวมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีที่ใช้กับก าไรที่ยังไม่ได้

จัดสรร 

52ข ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ตามย่อหน้าที่  52ก กิจการรับรู้ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผล  

เมื่อกิจการรับรู้หน้ีสินเงินปันผลค้างจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลน้ีเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกับ

รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้าของ ดังน้ันกิจการจึงรับรู้ภาษีเงินได้ของ

เงินปันผลในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  58 ยกเว้นกรณีที่ 

ภาษีเงินได้ของเงินปันผลน้ันเกดิจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 58.1 และ 58.2 

 

ตวัอย่าง ประกอบย่อหนา้ที่ 52ก และ 52ข (ตวัอย่างนี้ ไม่ตรงกบัขอ้กฎหมายไทย เนือ่งจาก

ตวัอย่างนี้ สมมติว่าอตัราภาษีส าหรบัก าไรสะสมไม่จัดสรรสูงกว่าอตัราภาษีส าหรบัก าไร

สะสมจดัสรร) 
 

ตัวอย่างต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของ 

งวดปัจจุบัน และสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีส าหรับกิจการที่ อ ยู่ 

ในประเทศที่ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราที่สูงกว่าปกติ 

(เช่น อัตราร้อยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีได้เมื่อกิจการมีการจัดสรรก าไร 

อ ัตราภาษีส าหรับก าไรที ่จ ัดสรรแล้วคือ 35% ณ  วันที ่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน  31 

ธันวาคม 25X1 กิจการไม่รับรู้หน้ีสินส าหรับเงินปันผลที่เสนอหรือประกาศจ่ายภายหลัง

วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้นกิจการจึงไม่รับรู้เงินปันผลส าหรับปี  25X1  ก าไร 

ที่ต้องเส ียภาษีเงินได้ส าหรับปี 25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง 

เสียภาษีสทุธสิ าหรับปี 25X1 เทา่กบั 40,000 

กิจการรับรูห้น้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบัน 

จ านวน 50,000 ทัง้น้ีกิจการยังไม่ต้องรับรูสิ้นทรัพย์ที่กิจการอาจไดร้ับจากการไดเ้งินคืน

บางส่วน (จากหน่วยงานจดัเก็บภาษี) เมือ่ไดจ้่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากน้ี กิจการยงั

รบัรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี และค่าใชจ้ ่ายภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี จ านวน 

20,000 (40,000 x 50%) ซึ ง่แสดงถ ึงจ านวนภาษีเง ินไดที้ก่ ิจการจะตอ้งจ ่ายเมือ่ใช ้

ประโยชน ์จากสินทรพัยห์รือเมือ่จ ่ายช าระหนี้ส ิน  โดยอิงตามอ ัตราภาษีที ใ่ชก้บัก าไร 

ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 

ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการรับรู้เงินปันผลจ านวน 10,000 ซ่ึงเป็นเงินปันผลจาก

ก าไรจากการด าเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็นหน้ีสนิ 
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ณ วนัที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินภาษีไดร้บัคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี

จ านวน 1,500 (ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 15 ของเงินปันผลทีร่บัรูเ้ป็นหน้ีสินแลว้) โดยรบัรูเ้ป็น

สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และหักจากค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัส าหรบั

ปี 25X2 
 

 

53 กิจการตอ้งไม่คิดลดสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

54 การค านวณหาจ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

โดยใช้อัตราคิดลดจะเช่ือถือได้กต่็อเมื่อกิจการจัดท าตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลา 

ที่จะเกิดการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่าว 

ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซ้อนมากเกินไป ดังน้ัน จึงเป็นการไม่สมควรที่จะ

ก าหนดให้กิจการต้องคิดลดสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีอนุญาตแต่ไม่บังคับการคิดลดจะท าให้งบการเงินระหว่างกิจการต่างๆ 

ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงไม่ก าหนดหรืออนุญาตให้มี 

การคิดลดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

55 กจิการค านวณผลแตกต่างช่ัวคราวโดยอ้างอิงกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิถึงแม้ว่า 

มูลค่าตามบัญชีน้ันจะได้มาจากการคิดลดกต็าม เช่น กรณีของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้))  

56 กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และกิจการต้องลดมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได  ้

รอการตัดบัญ ชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีก าไรทางภาษี 

เพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

ทั้งนี้ การปรบัลดสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงนั้น กิจการตอ้งกลบัรายการสินทรพัย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีใหเ้ท่ากบัจ านวนทีม่ีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีก าไร

ทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

57 การบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกดิจากรายการหรือ

เหตุการณ์อื่นๆ ต้องสอดคล้องกับการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์เหล่าน้ัน โดย

ก าหนดหลักการน้ีไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 68ค  
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รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

 

58 กิจการตอ้งรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือ

ค่าใช้จ่ายและน าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวด  เว ้นแต่ภาษีเงินได ้

ทีเ่กิดข้ึนจากรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้  

58.1 รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู ้นอกก าไรหรือขาดทุน ทั้ งในก าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบญัชีเดียวกนัหรือ

ต่างกนั (ดูย่อหนา้ที ่61ก ถงึ 65) หรือ  

58.2  การรวมธุรกิจ (นอกจากการซ้ือธุรกิจโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2560) 

เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช)้ ซ่ึงก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) (ดูย่อหนา้ที ่66 ถงึ 68) 

59 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้ นเมื่อ

กิจการน ารายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมค านวณก าไรทางบัญชีในงวดบัญชีหน่ึง แต่น าไปรวม

ค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่ แตกต่างไป กิจการจึงต้องรับ รู้ภาษี เงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่เกดิข้ึนในก าไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

59.1 รายได้ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่กิจการมีสิทธิได้รับและน าไปรวมในก าไร 

ทางบัญชีตามเกณฑ์การจัดสรรรายได้ตามสัดส่วนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได  ้(เมื่อมีการประกาศใช้) แต่น าไปรวม

ในก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด และ 

59.2 ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ

ทยอยตัดจ าหน่ายเข้าก าไรหรือขาดทุน แต่กิจการน าจ านวนดังกล่าวไปถือเป็นค่าใช้จ่าย

ทางภาษีทั้งจ านวนเมื่อเกิดขึ้ น (แต่กรณีน้ีประมวลรัษฎากรก าหนดหลักเกณฑ์ให้หัก

ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2)) 

60 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

อาจเปล่ียนแปลงได้แม้ว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนได้ดังต่อไปนี้  

60.1 การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร 

60.2 การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ 

60.3 การเปล่ียนแปลงลักษณะการได้รับประโยชน์ที่คาดไว้จากสนิทรัพย์ 

กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณี 

ที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่เคยรับรู้ไว้นอกก าไรหรือขาดทุนแล้ว 

ในอดีต (ดูย่อหน้าที่ 63) 
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รายการทีร่บัรูน้อกก าไรหรือขาดทุน 

 

61 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

61ก กิจการตอ้งรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนอกก าไรหรือ

ขาดทุน หากภาษีที่เกิดข้ึนนั้นเกี่ยวขอ้งกบัรายการที่บนัทึกนอกก าไรหรือขาดทุน ไม่ว่าใน 

งวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน ดังนั้น ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการดงัต่อไปนี้  ทั้งทีร่บัรูใ้นงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวดกนั 

61ก.1 ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรบัรายการที่ตอ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(ดูย่อหนา้ที ่62) 

61ก.2  โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ส าหรับรายการที่ต้องรับรู ้โดยตรงไปยังส่วนของ 

เจา้ของ (ดูย่อหนา้ที ่62ก) 

62 มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการรับรู้รายการบัญชีบางรายการ 

ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เช่น 

62.1 การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) และ 

62.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

62.3 ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่ เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน

ต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

62.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

62ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการบันทกึบัญชีบางรายการโดยตรง

ไปยังส่วนของเจ้าของ เช่น 

62ก.1 การปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสมซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ที่ต้องปรับงบการเงินย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ 

62ก.2 มูลค่าที่เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของส่วนประกอบของทุนของเคร่ืองมือทางการเงิน 

แบบผสม (ดูย่อหน้าที่ 23) 

63 ในบางสถานการณ์ที่เข้าข้อยกเว้น กิจการอาจค านวณหาจ านวนภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้นอกก าไรหรือขาดทุนได้ยาก (ทั้งที่รับรู้ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) เช่น ในกรณีต่อไปน้ี 

63.1 การมีอัตราภาษีแบบขั้นบันได ท าให้กิจการไม่สามารถก าหนดอัตราภาษีที่จะใช้กับ 

ส่วนประกอบของก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหน่ึงส่วนใด  
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63.2 มีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่

ได้รับรู้บัญชีนอกก าไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ 

63.3 กิจการตัดสินใจที่ จะรับ รู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี  หรือจะไม่รับ รู้ 

เตม็จ านวนอกีต่อไป โดยที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ัน (ไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด) เกี่ยวข้องกบัรายการที่ได้เคยรับรู้บัญชีนอกก าไรหรือขาดทุนในอดีต  

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องก าหนดมูลค่าภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้            

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กิจการได้รับรู้บัญชีนอกก าไรหรือขาดทุนแล้ว โดยการปันส่วน

ตามสดัส่วนของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกจิการในประเทศที่

เกี่ยวข้อง หรืออาจใช้วิธกีารปันส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่าส าหรับสถานการณ์ของกจิการได้ 

64 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) ไม่ได้ระบุให้กิจการต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพ่ิมไปยังก าไรสะสม 

ทุกปี ด้วยมูลค่าที่ เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ คิดจากราคาสินทรัพย์ที่ ตีใหม่กับ 

ค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ หากกิจการท าการโอนเช่นน้ัน มูลค่าที่โอนต้อง

เป็นมูลค่าสทุธจิากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยกิจการต้องน าข้อก าหนดน้ีไปปฏบัิติ

กบัการโอนเม่ือมีการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกนั 

65 เมื่ อกิจการตีราคาสินทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษี และการตีราคาใหม่น้ันเกี่ยวข้องกับ 

การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีที่กระท าในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีที่

คาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต กจิการต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกดิจากการตีราคาสินทรัพย์ 

และการปรับปรุงฐานภาษี รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่ผลกระทบน้ันเกิดข้ึน อย่างไรกต็าม 

หากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านภาษีน้ันไม่เกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม

ในทางบัญชีที่กระท าในงวดก่อน หรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะกระท าในอนาคต กิจการต้องรับรู้

ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกดิจากการปรับปรุงฐานภาษีในก าไรหรือขาดทุน  

65ก เมื่ อกิจการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กฎหมายอาจก าหนดให้กิจการต้องจ่ายส่วนหน่ึงของ 

เงินปันผลให้แก่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีแทนผู้ถือหุ้น ในหลายประเทศจ านวนเงินดังกล่าวน้ีเรียกว่า

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กจิการต้องบันทกึภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานจัดเกบ็

ภาษีไว้ในส่วนของเจ้าของโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผล 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจ 

 

66 ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่างช่ัวคราวอาจเกิดขึ้ นได้จากการรวมธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี 

การประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (กรณีที่เป็นไป

ตามเกณฑ์การรับรู้ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 24) หรือ หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสนิทรัพย์

และหน้ีสินที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจน้ัน ดังน้ันสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
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หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือใน

ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่กิจการรับรู้ อย่างไรกต็าม ภายใต้ย่อหน้าที่ 15.1 กิจการต้องไม่รับรู้

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเร่ิมแรก 

67 ในการรวมธุรกิจ ความน่าจะเป็นของการเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก่อนการรวมธุรกิจ

ของผู้ซ้ืออาจเปล่ียนไป ผู้ซ้ืออาจพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า ผู้ซ้ือจะได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงยังไม่เคยรับรู้ในบัญชีของตนก่อนการรวมธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจได้รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของผู้ซ้ือโดยการหักจาก

ก าไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซ้ือมา ในทางตรงกนัข้าม ผลของการรวมธุรกจิอาจท าให้

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะท าให้กิจการได้รับประโยชน์จาก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหมดไป ในกรณี น้ีผู้ซ้ือต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ดังน้ัน ผู้ซ้ือไม่ต้องน า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือ

ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิ 

68 ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่นของ

กิจการที่ถูกซ้ืออาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ที่ต้องแยกรับรู้เม่ือมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจแต่

อาจเกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจริง

ภายหลังการรวมธุรกจิ ดังต่อไปนี้  

68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้มาให้รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่า

ซ่ึงเป็นผลมาจากการได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ มีอยู่ 

ณ วันที่ ซ้ือธุรกิจ ต้องน าไปปรับลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ 

การซ้ือธุรกิจ ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีคงเหลือต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

68.2 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่นที่ได้มาทุกรายการต้องรับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้รับรู้นอกก าไรหรือขาดทุน) 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช ้

หุน้เป็นเกณฑ ์

 

68ก ในบางประเทศ กิจการสามารถน าจ านวนค่าตอบแทนที่ จ่ายด้วยหุ้นทุน สิทธิซ้ือหุ้น หรือ 

ตราสารทุนอื่นของกิจการไปถือเป็นรายจ่ายที่ค านวณทางภาษีเงินได้ จ านวนที่ใช้หักภาษีอาจ

แตกต่างจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีต่อมา ตัวอย่างเช่น 

ในบางประเทศ กิจการอาจรับรู้ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการที่ได้ใช้ประโยชน์พนักงานเป็นสิ่งตอบแทน

ตามสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมื่อมีการประกาศใช้)) แต่จะยังไม่ได้รับลดหย่อนภาษีจนกว่าจะมี
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การใช้สิทธิซ้ือหุ้นน้ันแล้ว โดยให้วัดมูลค่าของการลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่

ใช้สทิธ ิ

68ข ในท านองเดียวกับต้นทุนวิจัยที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษี

ของค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปัจจุบัน (คือจ านวนที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะอนุญาตให้หักได้

ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีที่เท่ากับศูนย์ เป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีที่ก่อให้เกิด

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ถ้าไม่สามารถหาจ านวนที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะอนุญาตให้

หักได้ในอนาคต ณ วันสิ้ นงวด กิจการต้องประมาณโดยใช้ข้อมูลที่ มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวด เช่น 

ถ้าจ านวนที่หน่วยงานภาษีอนุญาตให้หักได้ในอนาคตขึ้ นอยู่กับราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 

ในอนาคต ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีต้องพิจารณาจากราคาหุ้นของกจิการ ณ วันสิ้นงวด 

68ค ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 68ก จ านวนที่ใช้หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจ านวนที่ใช้หักภาษี

เงินได้ในอนาคต ซ่ึงค านวณโดยวิธีการในย่อหน้าที่ 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน

สะสมที่เกี่ยวข้อง ย่อหน้าที่ 58 ระบุให้กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและน าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู้นอกก าไรหรือขาดทุนใน

งวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ (นอกจากการซ้ือธุรกิจโดยกิจการที่

ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน ซ่ึงก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) หาก

จ านวนที่ ใช้หักภาษี (หรือประมาณการจ านวนที่ ใช้หักภาษีในอนาคต) สูงกว่าค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทนสะสมที่ เกี่ยวข้อง ช้ีให้เห็นว่าจ านวนที่ ใช้หักภาษีไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ เกี่ ยวข้องกับรายการที่ เกี่ ยวกับ ส่วนของเจ้าของด้วย  

ในสถานการณ์เช่นน้ี ส่วนเกินของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันหรือภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เกี่ยวข้องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

 

การแสดงรายการ 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดแ้ละหนี้ สินภาษีเงินได ้

 

69 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

70 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

การหกักลบ 

 

71 กิจการต้องน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ไปหักกลบกับรายการหนี้ สินภาษี 

เงินไดข้องงวดปัจจุบนัได ้ก็ต่อเมือ่ 

71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินดงักล่าวมาหกักลบกนั และ 

71.2 กิจการตั้งใจจะจ่ายช าระรายการดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรบัคืนสินทรพัย ์

และจ่ายช าระหนี้ สินในเวลาเดียวกนั 
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72 ถึงแม้ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันแยกจากกัน 

กิจการสามารถน ารายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์

ในท านองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันไปหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้ 

หากรายการทั้งสองเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่จัดเกบ็โดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกัน และ

หน่วยงานน้ันอนุญาตให้กจิการจ่ายช าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ านวนสทุธจิ านวนเดียวได้ 

73 ในงบการเงินรวม กิจการจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของกิจการหน่ึงในกลุ่ม

กิจการไปหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของอีกกิจการหน่ึงในกลุ่มกิจการได้ 

กต่็อเม่ือกิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายช าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ านวนสุทธิจ านวน

เดียวได้ และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจ่ายช าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ านวนสุทธิจ านวนเดียว และ

ทั้งสองกจิการตั้งใจจะรับช าระสนิทรัพย์หรือช าระหน้ีสนิในเวลาเดียวกนั  

74 กิจการตอ้งน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไปหักกลบกบัหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการ 

ตดับญัชีไดก้็ต่อเมื่อ 

74.1   กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั มาหกักลบ

กบัหนี้ สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ 

74.2  ทั้ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี

เกีย่วขอ้งกบัภาษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดย

การเรียกเก็บเป็นไปตามลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้  

74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกนั หรือ 

74.2.2 หน่วยภาษีต่างกนั ซ่ึงตั้ งใจจะจ่ายหนี้ สินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้อง            

งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระ

หนี้ สินในเวลาเดียวกนั ในงวดอนาคตแต่ละงวดกิจการคาดว่าจะจ่าย

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือรับช าระสินทรัพย์ภาษีเงิน ได ้

รอการตดับญัชีอย่างมีนยัส าคญั 

75 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีเดียวกัน กต่็อเม่ือทั้งสองรายการน้ีเกี่ยวข้องกับ

ภาษีเงินได้ที่จัดเกบ็โดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกจิการมีสิทธติามกฎหมาย

ที่จะหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

เพ่ือหลีกเล่ียงความจ าเป็นในการจัดท ารายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของ 

ความแตกต่างช่ัวคราวแต่ละรายการ  

76 ในบางสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิข้ึน กจิการอาจจะมีสทิธิตามกฎหมายในการหักกลบหน้ีสนิ และ

มีความต้ังใจที่จะช าระภาษีด้วยยอดสุทธิได้เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่าน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี

กิจการต้องจัดท ารายละเอียดตารางเวลาที่ เ ช่ือถือได้ เพ่ื อแสดงว่าห น้ีสินภาษี เงินได้ 
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รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีหน่ึง จะส่งผลให้ต้องจ่ายภาษีเพ่ิมข้ึนในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอกีหน่วยภาษีหน่ึงส่งผลให้หน่วยภาษีที่สองจ่ายภาษีลดลง 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้และรายไดภ้าษีเงินไดที้่เกี่ยวข้องกบัก าไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม

ตามปกติ 

 

77 กิจการตอ้งแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้หรือรายไดภ้าษีเงินไดที้่เกีย่วขอ้งกบัก าไรหรือ

ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไวใ้นงบก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น 

77ก (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นของหนี้ สินหรือสินทรพัยภ์าษีเงินไดต่้างประเทศรอการตดับญัชี 

 

78 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลต่าง

จากอัตราแลกเปล่ียนบางประเภทเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้ระบุว่าผลต่างดังกล่าวต้อง

แสดงไว้ส่วนใดของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดังน้ันเม่ือกิจการรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียน

ของหน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กิจการอาจจัดประเภทของผลต่างน้ันเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าการแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากที่สุด 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

79 กิจการตอ้งเปิดเผยส่วนประกอบทีส่ าคญัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดแ้ยกกนั 

80 ส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้อาจประกอบด้วย 

80.1 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน 

80.3 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึน 

หรือที่กลับรายการ 

80.4 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง           

อตัราภาษีหรือการจัดเกบ็ภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่ 

80.5 จ านวนผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่

ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิการน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
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80.6 จ านวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิการน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

80.7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดข้ึนจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์                

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56  หรือการกลับรายการของ  

การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ 

80.8 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และ

การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส าคัญ ซ่ึงรวมในก าไรหรือขาดทุนเน่ืองจากไม่สามารถน าไป

ปรับปรุงย้อนหลังได้ ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี

การประกาศใช้) 

81 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการดงัต่อไปนี้ แยกจากกนั 

81.1 จ านวนรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีบ่นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ (ดูย่อหนา้ที ่62ก) 

81.1ก จ านวนภาษีเงินได้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหนา้ที่ 62 และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง การน าเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

81.2 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

81.3  ค าอธิบายเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บั

ก าไรทางบญัชีโดยน าเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่หรือทั้งสองรูปแบบดงัต่อไปนี้  

81.3.1  การกระทบยอดระหว่างค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของ

ก าไรทางภาษีกับอัตราภาษี ที่ ใช้  โดยเปิดเผยเกณฑ์การค านวณ 

อตัราภาษทีีใ่ช ้หรือ 

81.3.2  การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แทจ้ริงถวัเฉลี่ยกบัอัตราภาษีที่ใช้          

โดยเปิดเผยเกณฑก์ารค านวณอตัราภาษทีีใ่ช ้

81.4  ค าอธิบายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอตัราภาษีทีใ่ชเ้ปรียบเทียบกบังวดบญัชีก่อน 

81.5  จ านวน (และวนัส้ินสุดประโยชน ์(ถา้มี)) ของผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้ักภาษี 

ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้และเครดิตภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้ ในกรณีที่กิจการไม่ได้

รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

81.6  จ านวนรวมของผลแตกต่างชัว่คราวที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา 

และบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน ในกรณีที่กิจการไม่ไดร้บัรูห้นี้ สิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูย่อหนา้ที ่39) 

81.7  ในส่วนที่เกี่ยวกบัผลแตกต่างชัว่คราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้

แต่ละประเภทและเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชแ้ต่ละประเภท 
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81.7.1  จ านวนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่กิจการรบัรู ้         

ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบังวดที่น าเสนอแต่ละงวด 

81.7.2  จ านวนของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่กิจการรบัรู ้

ในก าไรหรือขาดทุน หากจ านวนดงักล่าวไม่ปรากฏเด่นชัดในรายการ

เปลีย่นแปลงของมูลค่าทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

81.8 ในกรณีการด าเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายภาษี เงินได ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ ดงันี้  

81.8.1 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ 

81.8.2 ก าไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของการด าเนินงานที่ยกเลิก  

ส าหรบังวด โดยเปรียบเทียบกบังวดก่อนทีก่ิจการน าเสนอแต่ละงวด 

81.9 จ านวนภาษีเงินไดข้องเงินปันผลที่กิจการเสนอจ่ายหรือประกาศจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

ของกิจการก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน แต่กิจการไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี้ สิน  

ในงบการเงิน 

81.10 ถา้การรวมธุรกิจเป็นสาเหตุใหก้ิจการที่เป็นผูซ้ื้อมีการเปลีย่นแปลงการรบัรูส้ าหรบั

สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีก่อนการซ้ือธุรกิจ  (ดู ย่อหน้าที่  67)  

ใหเ้ปิดเผยมูลค่าของการเปลีย่นแปลง และ 

81.11 ถา้ผลประโยชนภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในการรวมธุรกิจไม่ไดร้บัรู ้ ณ วนัที่ซ้ือ

ธุรกิจ แต่รบัรูภ้ายหลงัจากวนัที่ซ้ือธุรกิจ (ดูย่อหนา้ที่ 68) ใหอ้ธิบายเหตุการณ์

หรือการเปลีย่นแปลงในสถานการณที์่เป็นเหตุใหต้อ้งรบัรู ้ผลประโยชนภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

82 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัจ านวนของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชี และ

ลกัษณะของหลกัฐานทีใ่ชส้นบัสนุนการรบัรูสิ้นทรพัยน์ ั้น เมือ่ 

82.1 การใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีข้ึนอยู่กบัจ านวนของก าไร

ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจ านวนก าไรที่เกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง

ชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษทีีก่ิจการมีอยู่ และ 

82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนกบัหน่วยงานจัดเก็บภาษี

ทีสิ่นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกีย่วขอ้ง 

82ก ในสถานการณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหนา้ที่  52ก กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของ

ผลกระทบทางภาษีเงินไดที้อ่าจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการยงั

ตอ้งเปิดเผยจ านวนของผลกระทบทางภาษีเงินไดที้่อาจเกิดข้ึน และสามารถประมาณไดแ้ละ

ตอ้งระบุข้อเท็จจริงที่ว่ามีผลกระทบทางภาษีเงินได้ใดที่กิจการไม่สามารถประมาณได ้

ในทางปฏิบติั 

83 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

 

39 

84 การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.3 ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับก าไรทางบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และ

ทราบปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต ทั้งน้ีความสัมพันธ์

ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับก าไรทางบัญชี อาจกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน าไปหักในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอตัราภาษีต่างประเทศ เป็นต้น 

85 ในการอธบิายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับก าไรทางบัญชี กิจการ

ต้องใช้อัตราภาษีที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกล่าว 

คือ อัตราภาษีในประเทศที่กิจการมีถิ่นที่อยู่ ซ่ึงเป็นผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศ 

และอัตราภาษีระดับท้องถิ่น ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อย่างไรกต็าม 

ส าหรับกิจการที่ด าเนินงานในหลายประเทศ อาจเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า หาก

กจิการรวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ใช้อัตราภาษีในประเทศที่กจิการด าเนินอยู่เข้า

ด้วยกัน ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ว่าการเลือกอัตราภาษีที่ใช้จะส่งผลกระทบต่อการกระทบ

ยอดที่น าเสนอ 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที่ 85 

ในปี  25x2 กิ จการมี ก าไรทางภาษี ในประเทศที่ ต้ั งอ ยู่  (ประเทศ ก) เท่ ากั บ  1,500 

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

ร้อยละ 30 และอัตราภาษีของประเทศ ข คือ ร้อยละ 20 ในประเทศ ก กิจการมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 

100 (25X1 : 200) ซ่ึงไม่สามารถน ามาหักในการค านวณภาษีได้  

ตัวอย่างการกระทบยอดเป็นอัตราภาษีในประเทศ     

   ปี 25X1 ปี 25X2 

ก าไรทางบญัชี   2,500 3,000 

อัตราภาษีในประเทศ  (30%) 750 900 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้า่ยภาษีหกัภาษีไม่ได ้          60   30 

ผลกระทบของอัตราภาษีทีต่ ่ากวา่ของประเทศ ข       (50)    (150)                 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้     760      780   

 

ตวัอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างการกระทบยอดซึง่จดัท าโดยการรวมรายการกระทบยอดทีแ่ยกตาม

อัตราภาษีในประเทศทีกิ่จการด าเนินอยู่แต่ละประเทศ เมือ่ใชว้ิธีการน้ี ผลกระทบของผลต่าง

ระหว่างอัตราภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู่  กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไม่แยกแสดง

รายการในการกระทบยอด กิจการอาจตอ้งพิจารณาถึงความเปลีย่นแปลงที่มีนัยส าคัญทัง้ใน

เรือ่งอัตราภาษี และก าไรของกิจการในแต่ละประเทศ เพือ่ใชอ้ธิบายการเปลีย่นแปลงในอัตรา

ภาษีทีใ่ช ้ตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่81.4 

ก าไรทางบญัชี  2,500 3,000 
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ภาษีทีค่ านวณตามอัตราภาษีคณูกบัก าไรทีเ่กิดขึ้นในประเทศ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

700 

 

750 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้า่ยภาษีหกัภาษีไม่ได ้      60        30 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้    760     780 
 

 

 

86 อตัราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย คือ ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ หารด้วยก าไรทางบัญชี 

87 ในทางปฏิบัติกิจการมักไม่สามารถค านวณหาจ านวนของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ที่ยังไม่ได้รับรู้ ซ่ึงเกิดขึ้ นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย 

ในการร่วมการงาน (ดูย่อหน้าที่ 39) ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้กิจการ

เปิดเผยจ านวนรวมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเปิดเผยจ านวนหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยมูลค่าของ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้ เน่ืองจากอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มี

ประโยชน์มากขึ้น 

87ก ย่อหน้าที่  82ก  ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได้                

ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยกิจการต้องเปิดเผยลักษณะส าคัญของ

ระบบภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินปันผล 

87ข ในบางคร้ัง กิจการไม่สามารถค านวณหาจ านวนรวมของภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่าย            

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เช่น ในกรณีที่กิจการมีบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวนมาก อย่างไร

ก็ตามในสถานการณ์ ดั งกล่าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้ โดยง่าย 

เช่น ในกลุ่มกิจการรวม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยบางบริษัท อาจจ่ายภาษีเงินได้ส าหรับก าไร 

ที่ ยังไม่ได้ จัดสรรในอัตราที่ สูงกว่าปกติ  และทราบจ านวนของภาษีเงินได้ที่ จะได้ รับคืน 

เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ีกิจการต้องเปิดเผยจ านวนภาษีที่

จะได้รับคืน และกิจการต้องเปิดเผยด้วยว่า กิจการมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึน 

แต่ยังไม่สามารถประมาณได้ และในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) กิจการ 

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับก าไรสะสมของ

บริษัทใหญ่ 

87ค กิจการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82ก อาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ            

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียใน

การร่วมการงานด้วย ในกรณี น้ี  กิจการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลตาม 

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82ก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

(ดูย่อหน้าที่ 81.6) หากกิจการไม่สามารถค านวณมูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ 

ยังไม่รับรู้ (ดูย่อหน้าที่ 87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผล

ที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ เหล่าน้ันที่กจิการไม่สามารถประเมินได้  
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88 กิจการต้องเปิดเผยหน้ีสินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และ 

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (เมื่อมีการประกาศใช้) ตัวอย่างเช่น หน้ีสินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

จากข้อพิพาทระหว่างกิจการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ ยังไม่ยุติ ในท านองเดียวกัน หากมี 

การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ หรือประกาศใช้ภายหลังงวด 

ที่รายงาน กิจการต้องเปิดเผยผลกระทบที่ส าคัญที่มีต่อสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ส าหรับงวด

และสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

89 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  

90 – 98(ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98ง - 98ช  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

98ซ การรบัรูร้ายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีส าหรบัขาดทุนทีย่งัไม่เกิดขึ้น (ที่ปรับปรุงใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้) ท าให้เกิดการปรับปรุง 

ย่อหน้าที่ 29 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 27ก 29ก และตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 26 กิจการต้องถือ

ปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว กิจการต้องถือปฏิบัติส าหรับการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม การถือปฏบัิติตามการปรับปรุง

เป็นคร้ังแรก กจิการอาจรับรู้การเปล่ียนแปลงยอดยกมาต้นงวดของส่วนของเจ้าของงวดแรกสดุที่

น ามาเปรียบเทียบในก าไรสะสมต้นงวด (หรือรับรู้ในรายการอื่นภายใต้องค์ประกอบอื่นของ  

ส่วนของเจ้าของ ตามความเหมาะสม) โดยไม่ต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงในก าไรสะสมต้นงวด

กับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น หากกิจการถือปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21  
 

99     การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2555) ท าให้มีการยกเลิกการตีความ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ตั้งแต่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) น้ันมีผล

บังคับใช้เป็นต้นมา 

 


