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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12  

เรือ่ง ภาษีเงินได ้

 

บทน า 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธกีารปฏบัิติทางบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ ประเดน็หลัก

ของการบัญชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคตจาก 

ก.  การได้รับประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่า

ตามบัญชีของหน้ีสนิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ และ 

ข.  รายการและเหตุการณ์อื่นของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกจิการ 

 

ขอบเขต 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับภาษีเงินได้ เท่าน้ัน  

ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีที่ค านวณจากก าไรทางภาษี  ซ่ึงประกอบด้วยภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (ภาษีที่

ค านวณจากก าไรสทุธ)ิ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ค านวณจากผลแตกช่ัวคราว)  

 

ค านยิาม 

ก าไรทางบญัชี หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดซ่ึงค านวณตามเกณฑ์ที่ก  าหนดโดย

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเพ่ือใช้ค านวณภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ (หรือได้รับคืน) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ที่ต้องช าระหรือสามารถขอคืนได้ ซ่ึงเกิด

จากก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวด 

หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ที่กจิการต้องจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจาก                

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษี 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคืนได้ใน

อนาคตซ่ึงเกดิจาก 

ก. ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

ข. ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 

ค. เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 
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ผลแตกต่างชัว่คราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน กบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหน้ีสินน้ัน ผลแตกต่างช่ัวคราวอาจจัดเป็นประเภทใด

ประเภทหน่ึงดังต่อไปนี้  

ก. ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผลแตกต่างช่ัวคราวที่กิจการต้องน าไปรวมเป็น

รายได้ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ 

ข. ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี หมายถึง ผลแตกต่างช่ัวคราวที่กิจการสามารถน าไปหักเป็น

ค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ 

ฐานภาษีของสินทรพัยห์รือหนี้ สิน หมายถึง มูลค่าของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิทางภาษีอากร 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าหนี้ สินภาษีเงินไดแ้ละสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่ค านวณจากก าไรสุทธิส าหรับงวดปัจจุบันและงวดที่ผ่านมา (ที่ถูก

ประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเพ่ิมเติม) ที่ยังไม่ได้จ่ายช าระต้องรับรู้เป็นหน้ีสิน แต่หากจ านวนภาษีที่ได้

ช าระไปแล้วในงวดปัจจุบันและงวดที่ผ่านมามากกว่าภาษีที่ต้องช าระส าหรับงวดน้ันๆ ให้รับรู้ส่วนเกินน้ันเป็น

สินทรัพย์ โดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขั้นตอนการรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย 

1. พิจารณามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการของหน่วยงานที่เสียภาษีตามหลัก   

การบัญชีของหน่วยงานที่ออกรายงาน เช่น  
 

ตวัอย่างที ่1 บริษัท ก เป็นกจิการที่ออกรายงานการจัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไทย มีบริษัทย่อย ข อยู่ประเทศสิงคโปร์ซ่ึงจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินประเทศสิงคโปร์ บริษัท ก จะต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ 

หน้ีสินแต่ละรายการของบริษัทย่อย ข ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย เพ่ือ

พิจารณาภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

2. พิจารณาฐานภาษี ซ่ึงก็คือสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการของหน่วยงานที่ เสียภาษีที่ รับรู้              

ตามหลักการ กฎเกณฑ ์และนโยบายทางภาษีอากรที่หน่วยงานน้ันถือปฏบัิติอยู่  
 

ตวัอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 ฐานภาษีของบริษัทย่อย ข คือมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละ

รายการของบริษัทย่อย ข ที่รับรู้ตามหลักการ กฎเกณฑ์ และนโยบายทางภาษีอากรที่บริษัทย่อย ข 
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ถือปฏิบัติในการน าส่งภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (ในตัวอย่างน้ีสมมุติว่าบริษัทย่อย ข ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท์างภาษีตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศสิงคโปร์) 

 

3. เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการตามข้อ 1 และ ฐานภาษีของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิแต่ละรายการตามข้อ 2 ความแตกต่างดังกล่าวเรียกว่าผลแตกต่าง 

 

4. พิจารณาผลแตกต่างที่เกิดข้ึนตามข้อ 3 ว่าเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวหรือ ผลแตกต่างถาวร โดย

พิจารณาว่า หากผลแตกต่างน้ันมีการกลับรายการในอนาคต (มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย (รายได้)

ภาษีเงินได้ในอนาคต) จะเป็นผลแตกต่างช่ัวคราว แต่ถ้าไม่มีการกลับรายการจะเป็นผลแตกต่างถาวร 
 

ตวัอย่างที่ 3 บริษัท ก มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 100 บาท แต่ตามหลักภาษี

อากร ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ทางภาษี แต่จะเป็น

ค่าใช้จ่ายเมื่อผลขาดทุนน้ันเกิดขึ้ นจริง ดังน้ันผลแตกต่างน้ีจึงเป็นผลแตกต่างช่ัวคราว เน่ืองจาก            

ในอนาคตเมื่อกิจการมีการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว ผลขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า

คงเหลือจะถูกกลับรายการ 
 

ตวัอย่างที่ 4 บริษัทย่อย ข ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท ก ซ่ึงบริษัท ก ได้บันทึกบัญชีเป็น            

เงินปันผลค้างรับในงบการเงิน แต่ตามหลักการภาษีอากรที่บริษัท ก ปฏบัิติใช้น้ัน เงินปันผลที่ได้รับ

จากบริษัทย่อย ข ซ่ึงบริษัท ก ถือหุ้นทั้งหมด ไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องน ามาค านวณภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในกรณีน้ีผลแตกต่างดังกล่าวเป็นผลแตกต่างถาวร 
 

ตัวอย่างของผลแตกต่างช่ัวคราว 

 รายจ่ายจากการตั้งส ารอง (เช่น ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู, ค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมสภาพ, 

ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย เป็นต้น) 

 สญัญาเช่าทางการเงิน (เงินงวดที่จ่าย, ค่าเสื่อมราคา, ดอกเบี้ ยจ่าย) 

 เงินรับล่วงหน้ากรณีที่ถือเป็นรายได้ทางภาษีอากรเมื่อได้รับเงิน 

 ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากความแตกต่าง            

ของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกบัสกุลเงินที่ใช้ในการน าส่งภาษี 
 

ตัวอย่างของผลแตกต่างถาวร 

 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ของประมวลรัษฎากร 

o ค่าเช่ารถส่วนที่เกนิ 36,000 บาทต่อเดือน 

o ค่าเสื่อมราคารถยนต์ส่วนที่เกนิจากมูลค่าต้นทุน 1 ล้านบาท 

o ค่าเล้ียงรับรองที่เกนิอตัราที่กฎหมายก าหนด 

o ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกบัธุรกิจ (เช่น รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายที่ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่าย) 

o รายจ่ายที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน 

 รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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 ค่าใช้จ่ายทางภาษี (เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ค่าปรับทางภาษีอากร) 

 

 
สินทรพัย ์ หนี้ สิน 

กรณีที่มูลค่าตามบัญชี 

มากกว่า 

ฐานภาษี 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสีย

ภาษี – หน้ีสนิภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กั

ภาษี – สนิทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี  

กรณีที่มูลค่าตามบัญชี 

นอ้ยกว่า 

ฐานภาษี 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กั

ภาษี – สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้ง

เสียภาษ ี– หน้ีสนิภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี  

 

5. รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากเฉพาะผลแตกต่างช่ัวคราวโดยใช้อัตราภาษี

ส าหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวด           

ที่กจิการคาดว่าจะจ่ายช าระหน้ีสนิภาษี โดยใช้อตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน หากกิจการต้องเสียภาษีในอัตรา

ภาษีที่แตกต่างกันส าหรับก าไรในแต่ละระดับ กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้    

รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีเฉล่ียที่คาดว่าจะต้องใช้กับก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ในงวด           

ที่กจิการคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว 
 

ตวัอย่างที ่5 การพิจารณาอตัราภาษีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของประมาณการหน้ีสนิ

ผลประโยชน์พนักงาน 

 

บริษัท ก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 1 โครงการ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล            

ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 (อตัราภาษี ส าหรับก าไรสทุธขิองกจิการที่ได้รับ

การส่งเสริม ร้อยละ 0) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 (อตัราภาษี ส าหรับก าไรสทุธขิองกจิการที่ได้รับ

การส่งเสริม ร้อยละ 10) อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลปกติ ร้อยละ 20 
 

สมมติว่าบริษัท ก มีผลแตกต่างช่ัวคราวที่สามารถใช้หักภาษีได้ในอนาคต (สนิทรัพย์ภาษีเงินได้) ในเร่ือง              

ของส ารองผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ เพียงอย่างเดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

จ านวน 5 ล้านบาท โดยผู้บริหารของบริษัท ก ประมาณการว่าจะมีการจ่ายผลตอบแทนภายหลัง               

เกษียณอายุ ดังต่อไปนี้  

 

(พันบาท) 
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ปีที่จ่ายผลตอบแทนภายหลงัเกษียณอายุ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 หลงั 2563 รวม 

BOI 50 200 250 750 600 450 700 3,000 

Non-BOI 100 100 200 150 400 550 500 2,000 

รวม 150 300 450 900 1,000 1,000 1,200 5,000 

 

การพิจารณาใช้อัตราภาษีในการค านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี น้ันจะพิจารณาใช้อัตราภาษี

ส าหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวด          

ที่กจิการคาดว่าจะจ่ายช าระหน้ีสนิภาษี โดยใช้อตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน ซ่ึงตามกรณีตัวอย่าง อัตราภาษี 

(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 มีอัตรา ร้อยละ 0 ร้อยละ 15                

และร้อยละ 20 ส าหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และอัตราร้อยละ 20 ส าหรับ

ธุรกจิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 

 

การพิจารณาใช้อัตราภาษีในการค านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะต้องมีการท าประมาณการ           

การกลับรายการของส ารองผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังเกษียณอายุจ านวน 5 ล้านบาท (การจ่ายเงิน

เกษียณอายุ) โดยกิจการจะต้องมีการประมาณการการกลับรายการออกเป็น ธุรกิจที่ได้รับ            

การส่งเสริมการลงทุน (BOI) และธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เน่ืองจาก

อตัราภาษีของแต่ละประเภทไม่เทา่กนั 
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ตารางการค านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของกิจการ BOI แสดงถึงอัตราภาษีที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา             

ของการกลับรายการของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 (พันบาท) 

ตารางการค านวณภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี ของ

กิจการ BOI 

ปีที่จ่ายผลตอบแทนภายหลงัเกษียณอายุ 

 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 หลงั 2563 รวม 

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี (ก) - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายทางภาษี (ข) (50) (200) (250) (750) (600) (450) (700) (3,000) 

รายการปรับปรงุ (ผลแตกต่าง

ช่ัวคราว) (ค) = (ก)-(ข) 
(50) (200) (250) (750) (600) (450) (700) (3,000) 

อตัราภาษ ี(ง) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี (ค)*(ง) 
- 20 25 75 60 45 140 365 
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ตารางการค านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของกิจการ Non-BOI แสดงถึงอัตราภาษีที่ใช้ในแต่ละ

ช่วงเวลาของการกลับรายการของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

(พันบาท) 

ตารางการค านวณภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี ของ

กิจการ Non-BOI 

ปีที่จ่ายผลตอบแทนภายหลงัเกษียณอายุ 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 หลงั 2563 รวม 

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี (ก) - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายทางภาษี (ข) (100) (100) (200) (150) (400) (550) (500) (2,000) 

รายการปรับปรงุ (ผลแตกต่าง

ช่ัวคราว) (ค) = (ก)-(ข) 
(100) (100) (200) (150) (400) (550) (500) (2,000) 

อตัราภาษ ี(ง) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี (ค)*(ง) 
20 20 40 30 80 110 100 400 

 

ตารางรวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับส ารองผลประโยชน์ตอบแทนภายหลัง

เกษียณอายุส าหรับ BOI และ Non-BOI 

(พันบาท) 

     ปีที่จ่ายผลตอบแทนภายหลงัเกษียณอายุ 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ     

ตัดบัญชี 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 หลงั 2563 รวม 

BOI - 20 25 75 60 45 140 365 

Non-BOI 20 20 40 30 80 110 100 400 

รวม 20 40 65 105 140 155 240 765 

 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัท ก มีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 765,000 บาท 
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6. กจิการต้องพิจารณาหลักเกณฑก์ารรับรู้รายการดังต่อไปนี้  
 

เกณฑก์ารพจิารณาสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Tax Asset “DTA”) 

 

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีทุก

รายการ โดยให้รับรู้เท่ากับจ านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะมีก าไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอต่อการน าผลแตกต่างช่ัวคราวน้ันมาใช้ประโยชน์ ซ่ึงกิจการต้องพิจารณาทั้งเง่ือนไข

ในด้านระยะเวลาของการกลับรายการของผลแตกต่างและก าไรทางภาษีที่จะเกิดข้ึน โดยสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกดิขึ้นได้ดังผังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มีผลแตกต่างช่ัวคราวเพียงพอที่ต้องเสียภาษี 

และมีหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกนั 

และหน่วยภาษีเดียวกนั 

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะมีก าไร

ทางภาษีและมีหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกนัใน 

งวดเดียวกนักบังวดที่คาดว่าจะมีการกลับ

รายการ 

ของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

ไม่ 

ใช่ 
รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษี

เงินได ้ 

ไม่ 

มีการวางแผนภาษีอากรเพ่ือให้กจิการมี 

ก าไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้ 

ไม่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษี

เงินได ้

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 
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เกณฑก์ารพจิารณาหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Tax Liability “DTL”) 

 

กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกดิจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษี 

ทุกรายการ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้   

 

ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ต้องไม่รับรู้ หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากค่าความนิยม เน่ืองจากค่าความนิยมเป็นเพียง

มูลค่าคงเหลือ (จากผลต่างของต้นทุนการซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ ซ้ือ) และหากมีการรับรู้

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะท าให้มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน 

 ต้องไม่รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อเร่ิมแรก ยกเว้นการรับรู้เร่ิมแรกจาก

การรวมธุรกจิ ได้แก่ การรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิโดยใช้มูลค่ายุติธรรม (Fair value uplift) หรือการ

รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ระบุได้ เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการรวมธุรกิจ หรือ หน้ีสินที่

อาจจะเกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนินั้นเกดิจากการรวมธุรกจิหรือไม่ 

การรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเมื่อเร่ิมแรกมีผลต่อ

ก าไรทางบัญชีหรือก าไรทางภาษีหรือไม่ 

ไม่ต้องรับรู้  สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี 

รับรู้  สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี ยกเว้นหน้ีสนิ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิ

จากค่าความนิยม 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

การรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเมื่อเร่ิมแรกก่อให้เกิด

ผลแตกต่างช่ัวคราวหรือไม่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
รับรู้ สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อ

เกดิผลแตกต่างช่ัวคราวใน

ภายหลังการรับรู้เร่ิมแรก 
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ตวัอย่างที ่6: การรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 
 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัท ก ซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ข เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท มูลค่าตาม

บัญชี มูลค่ายุติธรรม และฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในบริษัท ข แสดงในตาราง

ด้านล่าง  ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  

อตัราภาษีของบริษัท ก และบริษัท ข เป็นร้อยละ 20 และ 10 ตามล าดับ 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรพัยสุ์ทธิของบริษทั ข  มูลค่าตามบญัชี ฐานภาษี มูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 100 100 100 

ลูกหน้ีการค้า 200 200 200 

สนิค้าคงเหลือ 300 300 150 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,000 800 1,400 

รวมสินทรพัย ์ 1,600 1,400 1,850 

เจ้าหน้ีการค้า (100) (100) (100) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (250) - (250) 

สินทรพัยสุ์ทธิ ก่อน DTA 1,250 1,300 1,500 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (= 50 

(ผลรวมของผลแตกต่างช่ัวคราว) x 10%***)* 

5   

สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัรวมธุรกิจ 1,255 1,300 1,500 

 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในบริษัท ข (ไม่

รวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 

 1,500 

หัก: ฐานภาษี  (1,300) 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิจากการรวมธุรกจิ  200 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ  

(= 200 x10%***) 

 20 

สิ่งตอบแทนที่จ่ายในการรวมธุรกจิ  2,000 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในบริษัท ข  

(ไม่รวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 

1,500  

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุธทิี่เกดิจากการรวมธุรกจิ (20) 1,480 

ค่าความนยิม  520 
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*** ใช้อตัราภาษีเงินได้ของบริษัท ข เน่ืองจากสินทรัพย์สุทธิจากการรวมธุรกิจจะมีการกลับรายการ

จากรายการทางบัญชีของบริษัท ข เช่น กลับรายการในรูปของค่าเสื่อมราคา การจ าหน่ายสินทรัพย์ 

หรือการจ่ายช าระหน้ีสนิ เป็นต้น 

 

ตวัอย่างที่ 7 การรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการรวมธุรกิจกรณีมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

ระบุไดจ้ากการรวมธุรกิจ 
 

ข้อมูลเหมือนตัวอย่างที่ 6 แต่มีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้จากการซ้ือธุรกิจซ่ึงไม่ได้บันทกึ

ในงบการเงินของบริษัท ข และมีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 200 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ีตัด

จ าหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี  

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในบริษัท ข  

(ไม่รวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)  จากตวัอย่างที ่5 

 1,500 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้แยกต่างหากจากค่าความนิยม  200 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ระบุได้ในบริษัท ข  

ณ วันรวมธุรกจิ 

 1,700 

หัก: ฐานภาษี  จากตวัอย่างที ่5  (1,300) 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิจากการรวมธุรกจิ  400 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุธิที่เกดิจากการรวมธุรกจิ  

(= 400 x 10%***) 

 40 

สิ่งตอบแทนที่จ่ายในการรวมธุรกจิ  2,000 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ระบุได้ในบริษัท ข (ไม่

รวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 

1,700  

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุธิที่เกดิจากการรวมธุรกจิ (40) 1,660 

ค่าความนยิม  340 

 

*** ใช้อตัราภาษีเงินได้ของบริษัท ข เน่ืองจากสินทรัพย์สุทธิจากการรวมธุรกิจจะมีการกลับรายการ

จากรายการทางบัญชีของบริษัท ข เช่น กลับรายการในรูปของค่าเสื่อมราคา การจ าหน่ายสินทรัพย์ 

หรือการจ่ายช าระหน้ีสนิ เป็นต้น 

 การรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

และส่วนได้เสยีในการร่วมการงาน  

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน 

ก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร (Undistributed profits) 
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 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (กรณีที่บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกัน) จะเกดิข้ึนในกรณีที่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจาก

สกุลเงินที่ใช้ในการค านวณภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 

 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

 

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

ทุกรายการที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน  

กต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 

 จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวในอนาคตอันใกล้ และ 

 จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวมาใช้ประโยชน์ได้ 

 

กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษี 

ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย 

ในการร่วมค้า ยกเว้นเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้  

 บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้า สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ 

ของผลแตกต่างช่ัวคราว และ 

 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว 

ในอนาคตอนัใกล้ 

 

7. การรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในก าไรหรือขาดทุน ในรายการค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ยกเว้น

ภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือรายการที่บันทึกโดยตรงไปยัง

ส่วนของเจ้าของ ให้รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือรายการ

ส่วนของเจ้าของน้ันๆ 

ตัวอย่างการรับรู้รายการที่ไม่ผ่าน ก าไรหรือขาดทุน 

 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์หลังออก

จากงาน (ประเภทโครงการผลประโยชน์) ที่รับรู้เข้าก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 การปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสมซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ต้อง

ปรับงบการเงินย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด  
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นอกจากน้ีการรับรู้สนิทรัพย์ หรือ หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิจากการรวมธุรกจิ ให้รับรู้

เป็นการปรับปรุงมูลค่าของค่าความนิยม 

 

   การรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม 

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวมน้ัน ต้องพิจารณาในเร่ืองหน่วย

ภาษีด้วย เน่ืองจากในบางประเทศ สามารถน าส่งภาษีเงินได้จากงบการเงินรวม แต่บางประเทศน าส่ง

ภาษีเงินได้จากงบการเงินเฉพาะกจิการ รวมทั้งประเทศไทยด้วย  ซ่ึงท าให้การพิจารณามูลค่าตาบัญชี                  

และ ฐานภาษี จึงมีความแตกต่างกนั   

 

ในกรณีของประเทศไทย ที่หน่วยภาษีจะพิจารณาแยกแต่ละกจิการในกลุ่มบริษัท ดังน้ันการพิจารณา

รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะพิจารณาจากการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในแต่ละกิจการใน

กลุ่มบริษัทก่อน และพิจารณาปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีที่เปล่ียนแปลงไปจากการจัดท างบการเงินรวม 

ซ่ึงฐานภาษีน้ันจะไม่เปล่ียนแปลงในระดับงบการเงินรวม   

 

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบัญชีในระดับงบการเงินรวมที่เปล่ียนแปลงมูลค่าจากงบการเงินของ

แต่ละกจิการที่น ามาจัดท างบการเงินรวม มีตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในงบการเงินเฉพาะของผู้ลงทุน: 

เปรียบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุน 

ตามฐานภาษ ี

ผลแตกต่างชั่วคราวเกดิจาก: 

• การเพ่ิมขึ้นของการปรับมูลค่า

ยุตธิรรมของเงินลงทุน 

• การลดมูลค่าตามบญัชีของเงนิ

ลงทุนให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคนื 

ในงบการเงินรวม: 

เปรียบเทยีบกบัมูลค่าเงนิลงทุนของ 

กลุ่มกจิการตามฐานภาษ ี

ผลแตกต่างชั่วคราวเกดิจาก: 

 การปรับปรงุความแตกต่างของนโยบายบญัชี

ในระดบังบการเงินรวม (GAAP 

differences) 

 การปรับปรงุมูลค่ายุตธิรรมจากการรวมธรุกจิ 

 สนิทรัพย์และหนี้สนิจากการรวมธรุกิจ 

 การตดัรายการระหว่างกนั 

 การด้อยค่าของค่าความนิยม 

 การบนัทกึเงินลงทุนด้วยวิธสีว่นได้เสยี หรือ 

ก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทที่ถูกลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
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ตวัอย่างที ่8 การรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการตดัรายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 

 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษัท ก ขายสนิค้าให้กบับริษัทย่อย ข จ านวน 1,000,000 บาท ซ่ึงมีก าไร

ระหว่างกนั จ านวน 100,000 บาท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย 

ข ยังไม่ได้ขายสินค้าดังกล่าว โดยถือเป็นสินค้าคงเหลือ  อัตราภาษีเงินได้ บริษัท ก ร้อยละ 20 

บริษัท ข ร้อยละ 15 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ข และงบการเงินรวมบริษัท ก แสดงผลกระทบของภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีดังน้ี 

  มูลค่าตาม

บญัชี 

ฐานภาษี ผล

แตกต่าง 

สินทรพัย ์(หนี้ สิน) ภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการของบริษัท ข 

1,000,000 1,000,000 - - 

งบการเงินรวมของ

บริษัท ก 

900,000 1,000,000 100,000 15,000 

*** ใช้อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท ข เน่ืองจากก าไรในสินค้าคงเหลือซ่ึงเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวได้

บันทกึไว้เป็นสนิทรัพย์ในบริษัท ซ่ึงจะมีการกลับรายการจากรายการทางบัญชีของบริษัท ข เช่นกลับ

รายการในรูปของการจ าหน่ายสนิค้าคงเหลือไปยังบุคคลที่สาม เป็นต้น  

 

ตวัอย่างที่ 9 การรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่ระบุไดจ้าก

การรวมธุรกิจ 
 

จากตัวอย่างที่ 6 และ 7 ในตัวอย่างน้ีพิจารณาภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเฉพาะรายการที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจ โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวม

ธุรกจิ จ านวน 1,400 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามล าดับ นับจากวันซ้ือธุรกิจ ที่ดินอาคารและ

อุปกรณ์มีอายุคงเหลือทางบัญชี 10 ปี ทางภาษี 8 ปี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ประโยชน์

คงเหลือ 10 ปีเท่ากันทั้งทางบัญชี และทางภาษี อัตราภาษีของบริษัท ก และบริษัท ข เป็นร้อยละ 

20 และ 10 ตามล าดับ การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้จากการ

รวมธุรกจิรับรู้ได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 



  

 คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  คู่มืออธบิาย TAS 12 หน้า 15 

การพิจารณาภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทย่อย ข ณ วันที่บริษัท 

ก ซ้ือธุรกจิบริษัท ข 

สินทรพัยสุ์ทธิ  มูลค่าตามบญัชี ฐานภาษี สินทรพัย์

(หนี้ สิน) ภาษี

เงินไดร้อการ

ตดับญัชี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,000 800 (20) 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้จากการ

รวมธุรกจิ 

- - - 

 

การพิจารณาภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากงบการเงินรวมของบริษัท ก  ณ วันซ้ือธุรกจิ  

สินทรพัยสุ์ทธิ  มูลค่าตามบญัชี ฐานภาษี สินทรพัย์

(หนี้ สิน) ภาษี

เงินไดร้อการ

ตดับญัชี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,400 800 (60) 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนระบุได้จากการ

รวมธุรกจิ 

200 - (20) 

   (80) 

การพิจารณาภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ข ณ วันที่  

31ธนัวาคม 2557 

สินทรพัยสุ์ทธิ  มูลค่าตามบญัชี ฐานภาษี สินทรพัย์

(หนี้ สิน) ภาษี

เงินไดร้อการ

ตดับญัชี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 900 700 (20) 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้จากการ

รวมธุรกจิ 

- - - 

 



  

 คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  คู่มืออธบิาย TAS 12 หน้า 16 

การพิจารณาภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากงบการเงินรวมของบริษัท ก  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 

สินทรพัยสุ์ทธิ  มูลค่าตามบญัชี ฐานภาษี สินทรพัย์

(หนี้ สิน) ภาษี

เงินไดร้อการ

ตดับญัชี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,260 700 (56) 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้จากการ

รวมธุรกจิ 

180 - (18) 

   (74) 

การพิจารณาใช้อัตราภาษีในการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี น้ันให้พิจารณา

ใช้อตัราภาษีของกจิการที่มีการกลับรายการสนิทรัพย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัอตัราแลกเปลีย่น 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (ผลแตกต่างช่ัวคราว) ใน

กรณีดังต่อไปนี้  

 มีความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน กบัสกุลเงินที่ใช้ในการเสยีภาษี 

 มีความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีที่ใช้ในการจัดท างบการเงินที่เกี่ยวกับการแปลงค่า

รายการสกุลเงินต่างประเทศ กบัหลักการทางภาษีเงินได้ เช่น ในกรณีของเงินมัดจ ารับที่เป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ น้ัน ในหลักการบัญชี จะใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ

ในการบันทกึบัญชีเมื่อเงินมัดจ ารับน้ันเข้าเกณฑรั์บรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

เร่ือง รายได้ แต่ทางภาษีอากรในบางกรณี ให้รับรู้เงินมัดจ ารับเป็นรายได้ ณ วันที่ได้รับเงิน 

ซ่ึงต้องใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่รับเงินในการแปลงอัตราแลกเปล่ียนในทางภาษีอากร  

ซ่ึงจะท าให้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนทางหลักการบัญชีและหลักการภาษีอากรเป็น 

ผลแตกต่างช่ัวคราว 

แต่ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกับสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ไม่ก่อให้เกิด

การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจาก ความแตกต่างดังกล่าวเป็นการแปลงค่าสินทรัพย์สุทธิ

ตามสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานซ่ึงรวมการรับรู้ภาษีเงินได้รอการการตัดบัญชีแล้ว ให้เป็นมูลค่า

ตามสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน เทา่นั้น  

 

 



  

 คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  คู่มืออธบิาย TAS 12 หน้า 17 

ตวัอย่างที่ 10 การรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากความแตกต่างในสกุลเงินที่ใชใ้นการ

ด าเนนิงานและสกุลเงินทีน่ าส่งภาษีเงินได ้

 

บริษัท ก มีสกุลเงินดอลลาร์ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน และมีสกุลเงินที่ใช้ในการเสียภาษี

เป็นสกุลเงินบาท พิจารณาภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเฉพาะลูกหน้ีการค้า และอุปกรณ์  ดังน้ี 

 

การแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 

 
การรบัรูเ้ริ่มแรก 

การรบัรูภ้ายหลงั (ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน) 

รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงิน 

แสดงดว้ยราคาทุน 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิด

รายการ  

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิด

รายการ 

รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงิน 

แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิด

รายการ 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ปรับ

มูลค่า 

รายการทีเ่ป็นตวัเงิน 
อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิด

รายการ 
อตัราปิด ณ วันที่รายงาน 

 

การแปลงค่ารายการสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน 

 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน อตัราปิด ณ วันที่รายงาน 

งบก าไรขาดทุน 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออตัราถัวเฉล่ีย (หาก

อตัราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ ใกล้เคียงกบัอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ) 

 

 

 

 



  

 คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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 สกุลเงินเสียภาษี 

(บาท) 

อตัราแลกเปลีย่น  

(1 ดอลลาร:์ บาท) 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการ

ด าเนนิงาน (ดอลลาร)์ 

มูลค่าตามบญัชีของลูกหนี้ การคา้  

ลูกหน้ีการค้า 3,000,000 32 $93,750 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (300,000)  $(9,375) 

มูลค่าตามบัญชี 2,700,000  $84,375 

ฐานภาษีของลูกหนี้ การคา้ 

ฐานภาษี 3,000,000 ***32 $93,750 

ผลแตกต่างช่ัวคราว   $9,375 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (อตัราภาษี รอ้ยละ20)  $1,875 

อตัราปิด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 32 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงิน 

(บาท) 

60,000 

*** อตัราปิดจะใชว้ดัมูลค่าของฐานภาษีทีใ่ชจ่้ายภาษีในอนาคตไดด้ีทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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 สกุลเงินเสียภาษี 

(บาท) 

อตัราแลกเปลีย่น  

(1 ดอลลาร:์ บาท) 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการ

ด าเนนิงาน (ดอลลาร)์ 

มูลค่าตามบญัชีของอุปกรณ ์

ราคาทุน 3,000,000 30 $100,000 

ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี 

(อายุการให้ประโยชน์ 10 

ปี โดยเร่ิมต้นคิดค่าเสื่อม

ราคาวันที่ 1 มกราคม 

2557) 

(300,000)  $(10,000) 

มูลค่าตามบัญชี 2,700,000  $90,000 

ฐานภาษีของอุปกรณ ์

ราคาทุน 3,000,000   

ค่าเสื่อมราคาทางภาษี    

(อายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 

โดยเร่ิมต้นคิดค่าเสื่อม

ราคาวันที่ 1 มกราคม 

2557) 

(600,000)   

ฐานภาษี 2,400,000 ***32 $75,000 

ผลแตกต่างช่ัวคราว   $15,000 

หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (อตัราภาษี รอ้ยละ 20)  $3,000 

อตัราปิด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 32 

หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงิน (บาท) 96,000 

*** อตัราปิดจะใชว้ดัมูลค่าของฐานภาษีทีใ่ชจ่้ายภาษีในอนาคตไดด้ีทีสุ่ด 



  

 คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  คู่มืออธบิาย TAS 12 หน้า 20 

ตวัอย่างที่ 11 การรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากกรณีขาดทุนทางภาษียกมาไม่

เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 

 

บริษัท ก มีผลขาดทุนทางภาษีจ านวน 100 ล้านบาทซ่ึงจะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ภายใน 5 ปีนับ

จากปี 2XX1 และบริษัทมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่หักภาษีได้ ที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาที่คาดว่าจะใช้

ประโยชน์ได้ใน 12 ปีข้างหน้าปีละ 2 ล้านบาท โดยผู้บริหารของบริษัท ก ได้ประมาณการก าไรทาง

ภาษีก่อนหักผลแตกต่างช่ัวคราวที่หักภาษีได้ ใน 12 ปีข้างหน้าโดยปี 2XX1 ถึงปี 2XX5 ปีละ     

10 ล้านบาท และปี 2XX6 ถึงปี2X12 เป็นประมาณการผลขาดทุนทางภาษีทุกปี  

 

การพิจารณารับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างช่ัวคราวที่หักภาษีได้ที่

เกี่ยวกบัค่าเสื่อมราคาน้ันสามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

               (ล้านบาท) 

 

ปี2XX0  ปี2XX1-ปี2XX5 ปี2XX6-ปี2X12 

    ประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต 50 50 -30 

(ไม่รวมผลแตกต่างทางภาษีที่หักภาษีได้) 

   ปรับปรุงด้วย 

   ค่าเสื่อมราคาที่หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  (24) 10 14 

    
    ผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถรับรู้เป็น

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

(ใช้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า) 26 

   

การพิจารณารับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 รอบ

ระยะเวลาบัญชีน้ัน จะต้องปรับปรุงด้วย ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีโดยไม่พิจารณาว่าผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู้จ านวนผลแตกต่าง

ช่ัวคราวดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือไม่  จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า

บริษัท ก สามารถรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษียกมาได้เพียง 26 ล้าน

บาท ในขณะที่รับรู้จากผลแตกต่างช่ัวคราวของค่าเสื่อมราคาได้เพียง 10 ล้านบาท เน่ืองจาก

ประมาณก าไรทางภาษีไม่เพียงพอในปีที่ 2XX6-2X12 
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การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

 

 กิจการต้องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เน่ืองจากในหลายกรณี กจิการไม่สามารถจัดท าตารางแสดงรายละเอยีดของจังหวะเวลาที่จะเกิด

การกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวแต่ละรายการ หรือมีความซับซ้อนมากเกนิไป 

 กิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน และกจิการต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง 

เม่ือเหน็ว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กิจการต้องแสดงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหน้ีสนิไม่หมุนเวียน  

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อาจเปล่ียนแปลงได้แม้ว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนได้ดังต่อไปน้ี 

 การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร 

 การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ 

 การเปล่ียนแปลงลักษณะการได้รับประโยชน์ที่คาดไว้จากสนิทรัพย์ 

 

การหกักลบ 

 

กจิการต้องน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ไปหักกลบกบัรายการหน้ีสนิภาษีเงินได้ของ 

งวดปัจจุบันได้ กต่็อเมื่อ 

 กจิการมีสทิธติามกฎหมายในการน าสนิทรัพย์และหน้ีสนิดังกล่าวมาหักกลบกนั และ 

 กิจการตั้งใจจะจ่ายช าระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่าย

ช าระหน้ีสนิในเวลาเดียวกนั 

 

กจิการต้องน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกบัหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชีได้กต่็อเมื่อ 

 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน มาหักกลบกับหน้ีสิน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ 

 ทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษี

เงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเกบ็ เป็นไปตาม

ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้  

 หน่วยภาษีเดียวกนั 
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 หน่วยภาษีต่างกนั ซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอด

สทุธหิรือตั้งใจจะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแต่ละ

งวดกจิการคาดว่าจะจ่ายหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือรับช าระสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ 

 

กจิการต้องเปิดเผยส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ 

แยกกนั 

 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน 

 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึน หรือที่กลับ

รายการ 

 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี

หรือการจัดเกบ็ภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่ 

 จ านวนผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้บันทกึในงวดก่อนแต่กจิการน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 จ านวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ยังไม่ได้บันทกึ

ในงวดก่อนแต่กจิการน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 จ านวนรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

รายการที่บันทกึโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

 จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

 

 

**************** 


