
 หน้า   ๑๓ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๔๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐) 
เร่ือง  ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๘  (๒/๒๕๖๐)  เม่ือวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๕๕/๒๕๕๙  เร่ือง  การตีความมาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  ภาษีเงินได้ - 
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง ภาษีเงินได ้– การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้อืหุน้ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 25 เร่ือง ภาษีเงินได้ – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุด 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (SIC Interpretation 25: Income Taxes - Changes in the Tax Status of an 

Entity or its Shareholders (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 

 2 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปลี่ยนแปลง

สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง ภาษีเงินได ้– การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้อืหุน้ 

 

อา้งอิง 
 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ประเด็น 
 

1  การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นอาจมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงน้ีอาจเกิดจากการน าตราสารทุนเข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือการปรับโครงสร้างทุนของกิจการ หรืออาจเกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นที่

มีการควบคุมย้ายไปยังต่างประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้กิจการอาจเสียภาษีแตกต่างไปจากเดิม 

เช่น อาจได้รับหรือสญูเสยีสิ่งจูงใจทางภาษีหรือในอนาคตอาจเสียภาษีในอัตราที่แตกต่างไปจากเดิม 

2  การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นอาจมีผลกระทบทนัทต่ีอหน้ีสินหรือ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงน้ันยังอาจมีผลท าให้หน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอีกด้วย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่าการเปล่ียนแปลงสถานภาพ

ทางภาษีน้ัน ส่งผลกระทบต่อภาษีที่จะเกิดจากการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการจ่ายช าระ

หน้ีสนิตามที่บันทกึอยู่ในบัญชีอย่างไร 

3  ประเดน็ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ กิจการควรรับรู้ผลทางภาษีจากการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กจิการหรือของผู้ถือหุ้นอย่างไร 

 

มติ 
 

4  การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นจะไม่ท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงในจ านวนที่ รับรู้นอกก าไรหรือขาดทุน ผลกระทบต่อภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีจากการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีต้องถูกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด

เว้นแต่ผลทางภาษีดังกล่าวเกี่ยวเน่ืองกับรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนน้ันเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

การเปล่ียนแปลงไปยังจ านวนที่ รับรู้ในส่วนของเจ้าของหรือในจ านวนที่ รับรู้ในก าไรขาดทุน 
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เบด็เสร็จอื่น ในงวดบัญชีเดียวกันหรือในงวดบัญชีที่ต่างกัน หากผลทางภาษีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับ

การเปล่ียนแปลงจ านวนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือในงวดบัญชีที่ต่างกัน  

(ไม่รวมในก าไรหรือขาดทุน) ต้องบันทกึโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ หากผลทางภาษีที่เกิดข้ึนน้ัน

สมัพันธก์บัจ านวนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี  

และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 


