เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๕/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง ภาษีเงินได้
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๑ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ภาษีเงินได้ ลําดับที่ ๓.๑ ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง ภาษีเงินได้ ตามที่
กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
ภาษีเงินได้

คําแถลงการณ์
มาตรฐานฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็ นการแก้ ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 12 Income Taxes (Bound volume 2012
Consolidated without early application))
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สารบัญ
บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
ฐานภาษี

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ท่แี สดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ค่าความนิยม
การรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
ค่าความนิยม
การรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก
ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้
การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีย่ งั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขาและบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

การวัดมูลค่า
การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
รายการทีร่ บั รูน้ อกกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ กิดจากรายการทีจ่ ่ าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

การแสดงรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
การหักกลบ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และรายได้ ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับกําไรหรือขาดทุนจาก

ย่อหน้าที่
บทนํา 1-บทนํา 14
1–4
5–11
7–11
12–14
15–45
15–23
19
20
21–21ข
22–23
24–33
32ก
33
34–36
37
38–45
46–56
57–68ค
58–60
61ก–65ก
66–68
68ก–68ค
71–78
71–76
71–76
77–78
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กิจกรรมตามปกติ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ ต่างประเทศ
รอการตัดบัญชี

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
ภาคผนวก

77
78
79–88
89

ก. ตัวอย่างของผลแตกต่างชัว่ คราว
ข. การแสดงการคํานวณและการนําเสนอข้อมูล
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บทนํา
บทนํา 1. บทนํานี้ไม่ใช้
บทนํา 2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นวิธหี นี้สนิ ตามงบแสดงฐานะการเงินให้ ความสําคัญกับผลแตกต่าง
ชั่วคราว ผลแตกต่างชั่วคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ กับ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินเหล่ านั้นในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ฐานภาษีของ
สินทรัพย์หรือหนี้สิน หมายถึง มูลค่ าของสินทรัพย์ หรื อหนี้สินที่วัดมูลค่ าตามกฎหมายภาษี
อากร ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
ก. บริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม หรื อการร่ วมค้ า ไม่ ได้ จัดสรรกําไรทั้งหมดให้ กับบริ ษั ทใหญ่ หรื อ
ผู้ลงทุน
ข. การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ และไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น
ค. สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ระบุได้ ซ่ึงได้ มาจากการรวมธุรกิจโดยทั่วไปรับรู้ตามมูลค่ายุติธรรม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี
นอกจากนี้ยังมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ
ก. มีการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินของกิจการ โดยใช้ สกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดําเนินงาน แต่กาํ ไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่
เป็ นตัวเงิน) ใช้ สกุลเงินที่แตกต่าง
ข. มีการปรับมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง หรือ
ค. มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่ างจากฐานภาษีเมื่อ
เริ่มแรก
บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้น
ทุกครั้ง โดยมีข้อยกเว้ นดังที่กล่าวต่อไป
บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการรับรู้สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เมื่อมี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่า กิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้ หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ เพียงเท่าที่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีมากพอ
หรือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ากิจการจะมีกาํ ไรที่ต้องเสียภาษีมากพอ
บทนํา 5. ข้ อยกเว้ นที่กล่าวถึงในบทนํา 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้ รับรู้สนิ ทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มูลค่ าตามบัญชีท่รี ับรู้เมื่อ
เริ่มแรกแตกต่างจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก เพราะสถานการณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดผลแตกต่าง
ทางระยะเวลา จึงไม่ทาํ ให้ เกิดสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจาก
กําไรที่ยังไม่ได้ จัดสรรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลงค่า
งบการเงินที่เกี่ยวข้ อง) หรือการจัดสรรกําไรที่ไม่ทาํ ให้ เกิดหนี้สนิ ภาษีเงินได้ ในกรณีต่อไปนี้
6.1 บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้ าสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราว และ
6.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้
ข้ อห้ ามดังกล่ าวทําให้ กิจการมิได้ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยผลรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง
บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ความเป็ นไปได้ ในการรับรู้) หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดมูลค่าของค่าความนิยม หรือการรับรู้ผลกําไรจากการต่อรองราคาซื้อ
ธุรกิจ อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก
บทนํา 8. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ห นี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ี
เกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
บทนํา 9. ผลกระทบทางภาษีท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการได้ ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ บางรายการอาจขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการได้ ประโยชน์หรือการจ่ายชําระ เช่น
9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีท่คี ิดจากผลกําไรจากการขายสินทรัพย์เสียภาษีต่างจากกําไร
ทางภาษี
9.2 ในบางประเทศ จํานวนที่ใช้ หักภาษีได้ จากขายสินทรัพย์มีจาํ นวนมากกว่าจํานวนที่อาจใช้
หักภาษีในรูปค่าเสื่อมราคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ วัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีตามผลกระทบทางภาษีท่เี กิดขึ้นภายหลังตามลักษณะที่กจิ การคาดว่าจะได้ ประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายชําระจากมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ
บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้ กจิ การคิดลดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งไม่อนุญาตให้ คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีในที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ นี้ กํา หนดให้ กิจ การที่แ ยกแสดงรายการสิน ทรั พย์ แ ละหนี้ สิน เป็ น
รายการที่หมุนเวียนกับไม่ หมุนเวียนต้ องไม่ จัดประเภทสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สนิ หมุนเวียน
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีข้อกําหนดที่เข้ มงวดขึ้นเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี โดยอ้ างอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้
13.1 การกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้ กบั ผลคูณ
ของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีท่ใี ช้ หรือ
13.2 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีท่ใี ช้
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดให้ กจิ การต้ องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีท่ใี ช้ โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
บทนํา 14. ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมถึง
14.1 ผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้
14.1.1 มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่รับรู้ และ
14.1.2 มูลค่าของรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่ าดังกล่ าวไม่ ปรากฏอย่ างชัดเจนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
14.2 ค่าใช้ จ่ายทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้
14.2.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
14.2.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก
14.3 มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุ น
การรับรู้ เมื่อ
14.3.1 การใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีข้ นึ อยู่กบั กําไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกินกว่ากําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวทาง
ภาษีท่มี ีอยู่ และ
14.3.2 กิจการประสบปั ญหาขาดทุนในงวดปั จจุ บันหรื องวดก่อนตามกฎหมายภาษี
อากร ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 89 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและ
การใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธกี ารปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้ ประเด็นหลัก
ของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ อยู่ท่กี ารรับรู้ผลกระทบทางภาษีท้งั ในงวดปัจจุบันและอนาคตจาก
ก. การได้ รับประโยชน์ในอนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายชําระในอนาคตซึ่งมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ
ข. รายการและเหตุการณ์อ่นื ของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้นฐานของการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ คือกิจการจะต้ องคาดว่าตนจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจะต้ องจ่ายชําระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า
การได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการชําระหนี้สนิ ดังกล่าวจะมีผลทําให้ กจิ การชําระ
ภาษีเพิ่มขึ้น(หรือลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีท่รี ายการนั้นไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางภาษี
กิจการจะต้ องบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี) โดยมี
ข้ อยกเว้ นบางประการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่นื ใน
ลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อ่นื นั้น ดังนั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ นื
ในกําไรหรือขาดทุน กิจการก็จะต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องในกําไรหรือขาดทุนด้ วยเช่นกัน ส่วน
รายการที่รับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องบันทึกรายการภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับรายการนั้นในส่วนของ
เจ้ าของโดยตรงเช่นกัน ในทํานองเดียวกัน การรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจํานวนผลกําไรที่รับรู้จาก
การต่อรองราคาซื้อธุรกิจ
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดเกี่ยวกับการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิด
จากผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ การแสดงรายการภาษีเงินได้ ในงบการเงิน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้
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ขอบเขต
1.
2.

3.
4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั วิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีท้งั หลายของกิจการทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่คาํ นวณจากกําไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้ า
ต้ องจ่าย เนื่องจากการจําหน่ายเงินกําไรให้ แก่กจิ การที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ย่อหน้ านี้ไม่ใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ กาํ หนดวิธีการบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่ วยเหลือจากรัฐบาล) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน อย่ างไรก็ดี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดวิธกี ารบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากเงินอุดหนุนหรือ
เครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว

คํานิยาม
5.

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
กําไรทางบัญชี

หมายถึง

กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น สํ า หรับ งวด ก่ อ นหั ก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

หมายถึง

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดซึ่ งคํานวณ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เพื่อใช้คํานวณภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชําระ
(หรือได้รบั คืน)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

หมายถึง

ผลรวมของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบัน

หมายถึง

จํ านวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชําระหรือสามารถ
ขอคืนได้ ซึ่ งเกิดจากกําไร (ขาดทุน) ทาง
ภาษีสําหรับงวด

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง

จํ า นวนภาษี เ งิ น ได้ที่ กิ จ การต้อ งจ่ า ยใน
อนาคตซึ่ งเกิดจากผลแตกต่ างชัว่ คราวที่
ต้องเสียภาษี
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สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตั ด หมายถึง
บัญชี

จํ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคืน
ได้ในอนาคตซึ่งเกิดจาก
ก.
ข.
ค.

6.

ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ยกไป
เครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ยกไป

ผลแตกต่างชัว่ คราว

หมายถึง

ผลแตกต่ างระหว่ างมู ลค่ าตามบัญชี ของ
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิ น กับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรัพ ย์
และหนี้ สิ น นั้น ผลแตกต่ า งชัว่ คราวอาจ
จัดเป็ นประเภทใดประเภทหนึง่ ดังต่อไปนี้
ก. ผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
หมายถึ ง ผลแตกต่ า งชัว่ คราวที่
กิจการต้องนําไปรวมเป็ นรายได้ใน
ก า ร คํ า น ว ณ กํ า ไ ร ( ข า ด ทุ น )
ทางภาษี สํ า หรับ งวดอนาคต เมื่อ
กิ จ การได้ร ับ ประโยชน์จ ากมู ล ค่ า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ห รื อ จ่ าย
ชําระมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สิน
ข. ผลแตกต่ า งชั ว่ คราวที่ใ ช้หั ก ภาษี
หมายถึ ง ผลแตกต่ า งชัว่ คราวที่
กิ จ ก า ร ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป หั ก เ ป็ น
ค่ าใช้ จ่ ายในการคํ า นวณกํ า ไร
(ขาดทุ น ) ทางภาษี สํ า หรั บ งวด
อนาคต เมือ่ กิจการได้รบั ประโยชน์
จากมู ลค่ าตามบัญชี ข องสินทรัพย์
หรื อจ่ ายชําระมู ลค่ าตามบัญชี ของ
หนี้ สิน

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิน

หมายถึง

มูลค่าของทรัพย์สินหรือหนี้ สินทางภาษี
อากร

ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและ
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ฐานภาษี
7.

ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ าของสินทรัพย์ท่ีกฎหมายภาษีอากรยอมให้ นําไปหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีเมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จาก
มูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์น้ัน แต่ หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้ รับไม่ ต้องเสียภาษีเงินได้
ฐานภาษีของสินทรัพย์จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ตัวอย่างการพิจารณาฐานภาษีของสินทรัพย์
1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้ วจากงวดก่อน ๆ ถึงงวดปัจจุบันเป็ น
จํานวน 30 มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่ าเสื่อม
ราคาหรือจากการถือเป็ นต้ นทุนเมื่อจําหน่ายเครื่องจักร รายได้ ท่เี กิดจากการใช้ เครื่องจักร
และกําไรจากการจําหน่ ายเครื่องจักรต้ องนํามาเสียภาษี ส่วนผลขาดทุนจากการจําหน่ าย
เครื่องจักรสามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ดังนั้นฐานภาษีของเครื่องจักรคือ 70
2. ดอกเบี้ยค้ างรับมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ ดอกเบี้ยเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ เงิน
สด ฐานภาษีสาํ หรับดอกเบี้ยค้ างรับจะเท่ากับศูนย์ (สําหรับประเทศไทย รายได้ ท่เี กี่ยวข้ อง
กับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์สทิ ธิ ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
3. ลูกหนี้การค้ ามีมูลค่าตามบัญชี 100 รายได้ ท่เี กี่ยวข้ องรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนทางภาษี
แล้ ว ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การค้ าจึงเท่ากับ 100
4. เงินปั นผลค้ างรับจากบริษัทย่ อยมีมูลค่ าตามบัญชี 100 เงินปั นผลดังกล่ าวไม่ ต้องนํามา
คํานวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็ นไปตาม
มาตรา 65 ทวิ (10) แห่ งประมวลรัษฎากร) ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่ าว
สามารถนํามาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ ท้งั จํานวน ดังนั้นฐานภาษีสาํ หรับเงินปันผล
ค้ างรับจึงเท่ากับ 100ก
5. ลู กหนี้ เงิน กู้ ยืมมี มูลค่ า ตามบัญ ชี 100 การจ่ า ยคื น เงิน กู้ ไ ม่ มีผลกระทบต่ อ ภาษี เงิ น ได้
ดังนั้นฐานภาษีสาํ หรับเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100

8.

ก

ฐานภาษีของหนี้สิน หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินหักด้ วยมูลค่าของหนี้สินที่กฎหมายภาษี
อากรยอมให้ นําไปหักเป็ นค่ าใช้ จ่ายได้ ในอนาคต ในกรณีของรายได้ รับล่ วงหน้ า ฐานภาษีของ
หนี้สนิ คือ มูลค่าตามบัญชีหักด้ วยจํานวนรายได้ ท่ไี ม่ต้องนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต

จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ีไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อกี วิธหี นึ่งคือ เงินปันผลค้ าง
รับมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อัตราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซ่ึงเท่ากับ 100 ไม่ว่า
จะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คือไม่มีหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ตัวอย่างการพิจารณาฐานภาษีของหนี้ สิน
1. ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีตาม
เกณฑ์เ งิ น สด ฐานภาษี ส ํา หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ยจะเท่ า กั บ ศู น ย์ (สํา หรั บ ประเทศไทย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์สทิ ธิ ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
2. ดอกเบี้ยรับล่วงหน้ า มีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ ท่เี กี่ยวข้ องต้ องเสียภาษีเงินได้ ตาม
เกณฑ์เงินสด ฐานภาษีสาํ หรับดอกเบี้ยรับล่วงหน้ าจะเท่ากับศูนย์ (สําหรับประเทศไทยรายได้
ที่เกี่ยวข้ องกับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานการ
บัญชี)
3. ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่ าตามบัญชี 100 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องได้ นาํ ไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทาง
ภาษีแล้ ว ฐานภาษีของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายจะเท่ากับ 100
4. เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มไม่สามารถนําไป
หักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับภาษีสรรพากร) ดังนั้น
ฐานภาษีสาํ หรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค้ างจ่ายจึงเท่ากับ 100ข
5. เจ้ า หนี้ เงิ น กู้ ยื ม มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100 การจ่ า ยคื น เงิ น กู้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบทางภาษี ดั ง นั้ น
ฐานภาษีสาํ หรับเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100
9.

รายการบางรายการอาจมีฐานภาษีได้ ถึงแม้ ว่ารายการนั้นจะไม่ ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน เช่น ต้ นทุนวิจัยซึ่งกิจการรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางบัญชีใน
งวดบัญชีท่คี ่าใช้ จ่ายนั้นเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถนําไปถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษี จนกว่ า จะถึ งงวดถั ดไป ผลแตกต่ างระหว่ างฐานภาษี ของต้ น ทุ น วิ จั ย (คื อ จํา นวนที่
กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคตได้ ) กับมูลค่าตามบัญชี ซึ่งในที่น้ ีเท่ากับ
ศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

10.

ในกรณีท่ฐี านภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ปรากฏให้ เห็นอย่ างชัดเจน กิจการควรใช้ หลักการ
พื้นฐานซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คือ กิจการจะรับรู้หนี้สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อการได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการชําระหนี้สนิ
ตามมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ส่งผลให้ กจิ การต้ องจ่ายภาษีเงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง)
จากจํา นวนภาษี ท่ีต้ อ งจ่ า ยหากการรั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ การชํา ระหนี้ สิ น นั้ น ไม่ มี
ผลกระทบทางภาษี เว้ นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น ดังตัวอย่าง ค ที่แสดง
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 51ก.

ข

จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ีไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อีกวิธีหนึ่งคือ เบี้ยปรับหรือ
เงินเพิ่มค้ างจ่ายมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อัตราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีซ่ึงเท่ากับ
100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คือไม่มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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11.

สําหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่ างชั่วคราวคํานวณได้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่ าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ จากงบการเงินรวมกับฐานภาษีท่เี หมาะสม ซึ่งฐานภาษีน้ ีอ้างอิงจากแบบแสดง
รายการเสียภาษีรวมสําหรั บประเทศที่อนุ ญาตให้ ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้ ในบาง
ประเทศ ฐานภาษีอาจอ้ างอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
12.

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั สําหรับงวดปั จจุบนั และงวดที่ผ่านมาที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระต้องรับรู ้
เป็ นหนี้ สิน แต่หากจํ านวนภาษีทีไ่ ด้ชําระไปแล้วในงวดปั จจุบนั และงวดทีผ่ ่านมามากกว่าภาษีที่
ต้องชําระสําหรับงวดนั้นๆ ให้รบั รูส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์

13.

ผลประโยชน์ที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินได้ปัจจุบนั ใน
งวดก่อนได้ ต้องบันทึกเป็ นสินทรัพย์ (กรณีนยัี้ งไม่มีในประเทศไทย)

14.

เมื่ อ กิจ การนํา ขาดทุ น ทางภาษี ไ ปใช้ เ พื่ อ ลดภาษี เ งิ น ได้ ปั จ จุ บั น ของงวดก่ อ น กิจ การควรรั บ รู้
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่ าวเป็ นสินทรัพย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดขึ้น เนื่องจากมีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรั พย์ดังกล่ าว และผลประโยชน์น้ั น
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษี
15.

กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษี
ทุกรายการ ยกเว้นกรณีทีห่ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกิดจาก
15.1 การรับรูค้ ่าความนิยมเมือ่ เริม่ แรก หรือ
15.2 การรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกซึ่งสินทรัพย์และหนี้ สินทีเ่ กิดจากรายการ
15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันทีเ่ กิด
รายการนั้น
อย่างไรก็ตาม สําหรับผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขาและบริษทั ร่วม รวมถึงส่วนได้เสียในการร่วมค้า กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 39

16.

หลักการพื้นฐานของการรับรู้สนิ ทรัพย์ คือ กิจการจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในรูปของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจที่จะไหลเข้ าสู่กิจการในอนาคต ในกรณีท่ีมู ลค่ าตามบัญชี ของ
สินทรัพย์สงู กว่าฐานภาษีของสินทรัพย์ มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีสงู กว่ามูลค่า
สินทรัพย์ท่สี ามารถนําไปหักในการคํานวณภาษี ผลแตกต่างนี้ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสีย
ภาษีและภาระที่กจิ การจะต้ องจ่ายภาษีเงินได้ ในอนาคตจากการนี้กค็ ือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่ี
เกี่ยวข้ องนั้น จะทําให้ กิจการมีกาํ ไรทางภาษี ผลดังกล่ าวทําให้ เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่กี ิจการจะเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจ่ายภาษีเงินได้ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงกําหนดให้
กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเว้ นกรณีท่อี ธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15
และ 39
ตัวอย่างการพิจารณาผลแตกต่างชัว่ คราว
สินทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่ าตามบัญชี 100 ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา
ภาษีร้อยละ 25
ฐานภาษีของสินทรัพย์ คือ 60 (ต้ นทุน 150 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90) ในการ
ได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่มี ีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 กิจการต้ องมีรายได้ ท่ตี ้ องเสียภาษี
เท่ากับ 100 ในขณะที่ สามารถหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้ อกี เพียง 60 ดังนั้นกิจการจะต้ อง
จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 10 (40 x 25%) เมื่อได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสีย
ภาษี 40 กรณีน้ ีกจิ การจึงต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวน 10 (40 x 25%)
ซึ่งแสดงถึงภาษีเงินได้ ท่กี จิ การจะต้ องจ่ายในอนาคต เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์
17.

ผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการต้ องนํารายได้ หรือค่าใช้ จ่ายไปรวมคํานวณกําไร
ทางบัญชีในงวดหนึ่งในขณะที่ต้องนําจํานวนดังกล่าวไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีในอีกงวดหนึ่ง
ผลแตกต่างชั่วคราวในลักษณะนี้โดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่างชั่วคราว
ตามตัวอย่างต่อไปนี้จัดเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งมีผลทําให้ เกิดหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
17.1 กิจการนํารายได้ ดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา แต่ ใน
บางประเทศกําหนดให้ นาํ รายได้ ดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินได้ เมื่อได้ รับเงินสด
ในกรณี น้ ี ฐานภาษี ข องดอกเบี้ ยค้ างรั บ ที่ รั บ รู้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น จะมี ค่ า เป็ นศู น ย์
เนื่องจากรายได้ ดอกเบี้ยรับจะไม่ถอื รวมเป็ นกําไรทางภาษีจนกว่ากิจการจะได้ รับเงินสด
17.2 มูลค่ าค่ าเสื่อมราคาที่ใช้ ในการคํานวณกําไร (ขาดทุ น)
ทางภาษีอาจแตกต่ างจากมู ลค่ า
ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ ในการคํานวณกําไรทางบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวในกรณีน้ ี จะเท่ากับผลต่าง
ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ กับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง ฐานภาษี คํา นวณจาก
ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้ วยจํานวนที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดของสินทรัพย์ท่กี ฎหมายภาษีอากร
ยอมให้ นาํ ไปหักในการคํานวณกําไรทางภาษีสาํ หรับงวดปัจจุบันและงวดก่อนได้ หากค่าเสื่อมราคา
ทางภาษีมากกว่าค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีข้ นึ และ
กิจการต้ องบันทึกเป็ นหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หากค่ าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่ า
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ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งมีผลทําให้ เกิดสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

17.3 กิจการอาจบันทึกต้ นทุนในการพัฒนาเป็ นสินทรัพย์และทยอยตัดจําหน่ายในงวดอนาคต
เพื่อนําไปคํานวณกําไรทางบัญชี แต่นาํ ต้ นทุนในการพัฒนาทั้งหมดไปรวมคํานวณกําไร
ทางภาษีในงวดบัญชีท่เี กิดรายการ ในกรณีน้ ี ต้ นทุนในการพัฒนามีฐานภาษีเท่ากับศูนย์
เนื่องจากได้ หักจากกําไรทางภาษีท้ังจํานวนแล้ ว ผลแตกต่ างชั่วคราวจึงเท่ากับผลต่ าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนในการพัฒนากับฐานภาษี (โดยฐานภาษีมีค่าเท่ากับศูนย์)
18.

ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
18.1 ต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้ ปันส่วนให้ กับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่ระบุได้ ตามมูลค่ า
ยุติธรรม แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20)
18.3 กิจการมีค่าความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้ าที่ 21 และ 32)
18.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเมื่อเริ่มแรก
ตัวอย่างเช่น กรณีท่กี จิ การได้ รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็ นรายการสินทรัพย์
ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ท่ไี ด้ ไม่ต้องเสียภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 22 และ 33) หรือ

18.5 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่ วม หรือส่วนได้ เสียในการ
ร่วมค้ า แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสียนั้น (ดูย่อหน้ าที่ 38-45)

การรวมธุรกิจ
19.

ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จาํ กัด สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วย
มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ กรณีน้ ีผลแตกต่ างชั่วคราวจะเกิดขึ้นหากฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สินดังกล่ าวไม่ ได้ รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรือได้ รับผลกระทบที่แตกต่าง เช่ น หาก
กิจการปรับเพิ่มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์
ยังคงมีค่าเท่ากับต้ นทุนเดิมตามบัญชีของเจ้ าของเดิม ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีข้ ึนและต้ องบันทึกเป็ นหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี การรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม (ดูย่อหน้ าที่ 66)

สินทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
20.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกําหนดให้ กจิ การแสดงมูลค่าสินทรัพย์บาง
ประเภทด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม หรื อให้ ตีราคาสินทรั พย์ใหม่ ได้ เช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในบางประเทศการตีราคาหรื อการปรับปรุงราคา
สิน ทรั พย์ ใ ห้ เป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจะส่ งผลกระทบต่ อกํา ไร (หรื อ ขาดทุ น ) ทางภาษี ส าํ หรั บ งวด
ผลแตกต่าง
ปัจจุบัน ทําให้ ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ จึงทําให้ ไม่เกิด
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ชั่วคราว สําหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทาง
ภาษีในงวดที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีน้ ีกจิ การจึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของ
สินทรัพย์ อย่ างไรก็ตามการได้ รับประโยชน์ตามมูลค่ าตามบัญชีจะส่งผลทําให้ เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีต่อกิจการและจํานวนที่นาํ มาหักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ จะแตกต่างจากมูล
ค่าที่ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ตี ี
ราคาใหม่กับฐานภาษีถือเป็ น ผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งจะต้ องรับรู้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
20.1 กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะจําหน่ายสินทรัพย์ ในกรณีน้ ีกจิ การจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญชีท่ตี ีใหม่ ของสินทรัพย์โดยการใช้ สินทรัพย์ ซึ่งจะก่อให้ เกิดรายได้ ทางภาษีท่สี ูง
กว่าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในงวดอนาคต หรือ
20.2 กิจการสามารถชะลอการจ่ายภาษีเงินได้ ของกําไรฝ่ ายทุนออกไป หากนําเงินที่ได้ จากการ
ขายไปลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน สําหรับกรณีน้ ี กิจการยังคงมีภาระภาษี
เงินได้ เมื่อกิจการขายสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงนั้นไป หรือนําสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้

ค่าความนิยม
21.

ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ คือ มูลค่าตามย่อหน้ าที่ 21.1 ที่สงู กว่ามูลค่าตามย่อหน้ าที่ 21.2
ดังต่อไปนี้
21.1 ผลรวมของ
21.1.1 สิ่งตอบแทนจากการโอนซึ่งเป็ นไปตามการโอนให้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งปกติรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ
21.1.2 มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในกิจ การของผู้ ถู ก ซื้ อที่รั บ รู้ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง การ
รวมธุรกิจ และ
21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในผู้ถูกซื้อที่ถือโดย
ผู้ซ้ ือไว้ ก่อนแล้ วในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จเป็ นขั้น ๆ
21.2 มู ล ค่ า สุท ธิข องสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ ม าและหนี้ สิน ที่ร ะบุ ไ ด้ ณ วั น ที่ซ้ ื อธุ ร กิจ ที่วั ด มู ล ค่ า ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรหลายแห่ งไม่ อนุ ญาตให้ นําส่วนที่ลดลงของค่ าความนิยมมาหักเป็ น
รายจ่ า ยในการคํา นวณกํา ไรสุท ธิท างภาษี (รวมทั้ง กรณีป ระเทศไทย) นอกจากนี้ ในประเทศ
ดังกล่าว ราคาทุนของค่าความนิยมถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ เมื่อบริษัทย่อยจําหน่ายธุรกิจนั้น
ออกไป ในกรณีน้ ีค่าความนิยมจะมีฐานภาษีเป็ นศูนย์ และผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
ค่าความนิยมกับฐานภาษีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี ป็ นผลจาก
กรณีดังกล่ าว เนื่องจากค่ าความนิยมเป็ นเพียงมูลค่าคงเหลือ (จากผลต่างของต้ นทุนการซื้อกับ
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มูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ซ้ ือ) และหากมีการรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะทําให้ มูลค่าตาม
บัญชีของค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
21ก. การลดลงในภายหลั ง ของหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู้ เนื่ อ งจากเกิ ด จาก
ค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ถือว่าเป็ นผลจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ให้
รั บรู้หนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีตามย่ อหน้ าที่ 15.1 ตัวอย่ างเช่ น ในการรวมธุรกิจ หาก
กิจการรับรู้ค่าความนิยมจํานวน 100 บาท ซึ่งมีต้นทุน 100 แต่ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่ อหน้ าที่
15.1 ไม่อนุญาตให้ กจิ การรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในกรณีน้ ีหากภายหลังกิจการรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม 20 บาท จํานวนผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่ี
เกี่ยวกับค่าความนิยมจะลดลงจาก 100 บาท เป็ น 80 บาท ทําให้ มูลค่าของหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีท่ยี ังไม่ได้ รับรู้ลดลงด้ วย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีท่ไี ม่ได้ รับรู้ดังกล่ าว
เกี่ ย วข้ องกั บ ค่ า ความนิ ย มที่ รั บ รู้ เมื่ อเริ่ ม แรก ดั ง นั้ นจึ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ กิ จ การรั บ รู้ ตาม
ย่อหน้ าที่ 15.1
21ข. หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ํา หรั บ ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสีย ภาษี ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกั บ
ค่าความนิยมให้ รับรู้ได้ หากไม่ได้ เกิดขึ้นจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่ น
หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้ค่าความนิยมจํานวน 100 บาท หักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ใน
อัตราร้ อยละ 20 ต่อปี นับตั้งแต่ปีที่ได้ มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100 บาท ณ วันที่
รับรู้เริ่มแรกและเท่ากับ 80 บาท ณ สิ้นปี ที่ได้ มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมคงเหลือ
ณ สิ้นปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากจํานวน 100 บาท ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจาํ นวน 20 บาท
จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี นั้น เนื่องจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีน้ันไม่เกี่ยวกับกับค่าความนิยม
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก กิจการจึงต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมือ่ เริ่มแรก
22.

ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินเมื่อเริ่มแรก เช่ น ในกรณีกิจการ
ไม่สามารถนําต้ นทุนของสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษี เป็ นต้ น วิธกี ารทางบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ลักษณะของรายการ
ที่ทาํ ให้ ต้องรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก ดังต่อไปนี้
22.1 ในการรวมธุ ร กิ จ กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ หนี้ สิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ซึ่งจํานวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจํานวนค่าความนิยมหรือจํานวนของมูลค่ายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย์ หนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ของผู้ถูกซื้อส่วนที่สงู กว่าต้ นทุน
ในการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้ าที่ 19)
22.2 หากรายการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่ อกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี กิจการต้ องรับรู้
สิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน ภาษี เงิ นได้ รอการตัด บั ญ ชี รวมทั้งต้ องรั บ รู้ค่ าใช้ จ่า ยหรื อ รายได้
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 59)
22.3 หากรายการที่เกิดขึ้นไม่ใช่ การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร
ทางภาษีและถ้ ารายการนั้นไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 24 กิจการ
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ต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ด้ วยยอดเดียวกัน อย่างไรก็ตามรายการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้
งบการเงินมีความโปร่ งใสน้ อยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไม่อนุญาตให้ กจิ การ
รับรู้หนี้สนิ หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นการรับรู้
เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรู้ภายหลัง (ดูตัวอย่างประกอบข้ างล่าง) นอกจากนี้กจิ การยังไม่
สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดกับในบัญชีสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่ได้ รับรู้น้ัน เมื่อสินทรัพย์น้ันมีการสึกหรอและเสื่อมราคา
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 22.3
กิจการตั้งใจจะใช้ สินทรั พย์ท่ีมีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุ การใช้ งาน 5 ปี หลั งจากนั้นจะ
จําหน่ ายสิน ทรั พย์น้ันตามมู ลค่ าคงเหลือเท่า กับศูนย์ อัตราภาษี เงินได้ เท่ากับร้ อยละ 40
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ สามารถถือเป็ นค่ าใช้ จ่ายทางภาษี และในการจําหน่ ายสินทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายไม่ต้องเสียภาษี และขาดทุนจากการจําหน่ายเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการจะมีรายได้ ทางภาษีเท่ากับ
1,000 และต้ องเสียภาษีเท่ากับ 400 แต่กจิ การไม่ต้องบันทึกหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เกิดขึ้นจํานวน 400 เนื่องจากกรณีน้ ี เป็ นผลจากการรับรู้สนิ ทรัพย์เมื่อเริ่มแรก
ในปี ต่อไปมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 800 หากกิจการมีรายได้ ทางภาษีเท่ากับ 800
กิจการต้ องเสียภาษีจาํ นวน 320 กิจการไม่ต้องบันทึกหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจาํ นวน
320 เพราะกรณีน้ ีเป็ นผลมาจากการรับรู้สนิ ทรัพย์เมื่อเริ่มแรก
23.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) กําหนดให้ ผ้ ูออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วนของตรา
สารที่เป็ นหนี้สินเป็ นหนี้สิน และส่วนที่เป็ นส่วนของทุนเป็ นส่วนของทุน ในบางประเทศฐานภาษี
ของส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ในการรับรู้เริ่มแรกจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของผลรวมของ
ส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจะเกิดจากการรับรู้
เริ่มแรกของส่วนประกอบที่เป็ นทุนซึ่งแยกออกจากส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สิน ดังนั้นกรณีน้ ีจึงไม่
อยู่ ในข้ อยกเว้ นตามย่ อหน้ าที่ 15.2
และกิจการต้ องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
นอกจากนี้ย่อหน้ าที่ 61ก. กําหนดว่า กิจการต้ องบันทึกภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง
ส่วนของทุนและย่อหน้ าที่ 58 กําหนดว่า กิจการต้ องบันทึกการเปลี่ยนแปลงของหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นภายหลังเป็ นค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกําไรหรือ
ขาดทุน
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ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
24.

กิจการต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุ ก รายการ โดยรับ รู ้เ ท่ า กับ จํ า นวนที่ เ ป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า กิ จ การจะมี กํ า ไรทางภาษี
เพี ยงพอที่ จะนําผลแตกต่ างชัว่ คราวนั้นมาใช้หักภาษี ได้ ทั้งนี้ กิ จการต้องไม่ ร บั รู ส้ ิ นทรัพย์
ภาษี เงิ นได้ร อการตัด บัญ ชี ที่ เ กิ ด จากการรับ รู เ้ ริ่ ม แรกของสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จาก
รายการต่อไปนี้
24.1 รายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชี และกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษี
อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขา บริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า ให้กิจการรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตามย่อหน้าที่ 44

25.

หลั กการพื้ นฐานของการรั บ รู้ หนี้ สิน คื อ กิจการจะต้ องสูญ เสียทรั พยากรในรู ปของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สนิ ในงวดอนาคต มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไป
นั้นอาจนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้หนี้สนิ นั้น
ได้ ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ กับฐานภาษีของหนี้สนิ ขึ้น
ซึ่งจะทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ ท่ีกิจการจะได้
รับคืนในอนาคตเมื่อส่วนของหนี้สินนั้นสามารถนําไปหักจากกําไรทางภาษีได้ ในทํานองเดียวกัน
หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มีน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างจะทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ ท่กี จิ การจะได้ รับคืนในอนาคต
ตัวอย่าง
กิจการบันทึกต้ นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้ าค้ างจ่ายเป็ นหนี้สินจํานวน 100 ในการคํานวณ
ภาษี กิ จ การไม่ ส ามารถนํา ต้ น ทุ น ค่ า ประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ไปหั ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยจนกว่ า
จะจ่ายจริง อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 25
ในกรณีน้ ีฐานภาษีของหนี้สินเป็ นศูนย์ (มูลค่าตามบัญชี 100 หักด้ วยมูลค่าหนี้สินที่กิจการ
สามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณภาษีได้ ในอนาคต) เมื่อกิจการจ่ายชําระหนี้สิน
ตามมูลค่าตามบัญชีจะทําให้ กาํ ไรทางภาษีในอนาคตลดลงเท่ากับ 100 และภาษีท่ตี ้ องจ่ายใน
อนาคตจะลดลง เท่ากับ 25 (100 x 25%) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับฐานภาษี
ศูนย์ เป็ นผลต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีมีจาํ นวนเท่ากับ 100 ดังนั้นกิจการจึงต้ องบันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจาํ นวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่ท่กี จิ การจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะได้ รับประโยชน์จากการลดลงของจํานวน
ภาษีท่ตี ้ องจ่ายดังกล่าว
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26.

ตัวอย่างของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี มีดังนี้
26.1 ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางบัญชี
เนื่องจากพนักงานให้ บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณ
กํา ไรทางภาษี ไ ด้ ก็ต่ อ เมื่ อ กิจ การจ่ า ยเงิ น สมทบให้ กองทุ น หรื อ เมื่ อ กิ จ การจ่ า ยเงิ น
ผลประโยชน์ภายหลั งการเลิกจ้ างให้ แก่พนักงาน ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่ างชั่วคราว
ระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของหนี้สินมักมีค่าเป็ นศูนย์
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ซึ่งกิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของค่าใช้ จ่ายที่สามารถนําไปหักจากกําไร
ทางภาษีเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนหรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ แก่พนักงาน
26.2 กิจการรั บ รู้ต้ น ทุ น ในการวิจัยเป็ นค่ า ใช้ จ่า ยในการคํา นวณกํา ไรทางบัญ ชี ใ นงวดที่เกิด
รายการ แต่ อาจไม่ สามารถนําจํานวนดังกล่ าวไปหักในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน)
ในทางภาษีได้ จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้ นทุนในการวิจัย
(จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตาม
บั ญ ชี ซ่ึ ง เท่ า กับ ศู น ย์ ถื อ เป็ นผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ใ ช้ หั ก ภาษี ซึ่ ง ทํา ให้ เ กิด สิน ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
26.3 ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จาํ กัด กิจการรั บรู้สินทรัพย์ท่ีได้ รับมาและหนี้สินที่ระบุได้ จากการรวม
ธุรกิจด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ื อธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สิน ณ วันที่ได้ รับมาแต่
ยังไม่ สามารถนําต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องไปหั กเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษีได้
จนกว่ าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี และสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีข้ นึ นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีข้ นึ ได้
หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ รับมามีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษี สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ กิ ด ขึ้ นจากทั้ ง สองกรณี ข้ า งต้ นจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ค่ า ความนิ ย ม
(ดูย่อหน้ าที่ 66)
26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพย์บางรายการด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม่ โดยไม่มี
การปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20) ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราว ที่ใช้ หักภาษีข้ ึน หากฐานภาษีของสินทรัพย์มีจาํ นวนมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์น้ัน

27.

การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีจะมีผลทําให้ กาํ ไรทางภาษีสาํ หรับงวดอนาคต
ลดลง อย่ างไรก็ตามกิจการจะได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ ท่จี ่ ายลดลง
ก็ต่อเมื่อกิจการมีกาํ ไรทางภาษี มากเพี ยงพอที่จะนํารายการนั้ นมาหั กได้ ดังนั้ นกิจการจะรั บ รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะมีกาํ ไร
ทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีมาหักได้

28.

มีความเป็ นไปได้ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีได้
ก็ต่อเมื่อกิจการมีผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและ
หน่วยภาษีเดียวกันซึ่งมีจาํ นวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกิดการกลับรายการ
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28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดว่ าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
หรือ
28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่เี กิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ซึ่ ง อาจเป็ นงวดภาษี ใ นอดี ต หรื อ ในอนาคต (กรณี ก ฎหมายภาษี ไ ทย
จะอนุญาตให้ เฉพาะขาดทุนทางภาษีสทุ ธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังไป
ลดกําไรทางภาษีท่จี ะเกิดในอนาคตเท่านั้น)
ในกรณีดังกล่าว กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีเกิดขึ้น
29.

หากกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและหน่วยภาษี
เดียวกันไม่เพียงพอ กิจการสามารถรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้
29.1 เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี ท่ีเกี่ยวข้ องกับหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีและหน่วยภาษีหน่วยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการ
ของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่ีเกิดจากสินทรัพย์
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ามารถยกไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ซ่ึ ง อาจเป็ นงวดในอดี ต หรื อ
ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยให้ ใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการนําขาดทุนสุทธิยกมา
ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) ในการประเมินว่ากิจการจะมี
กําไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่ กิจการจะไม่พิจารณาจํานวนที่ต้องเสียภาษี
ที่เกิดจากผลแตกต่ างชั่วคราวที่นาํ ไปหั กภาษีซ่ึงคาดว่ าจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นจากผลแตกต่ างชั่วคราวในอนาคตนั้นต้ อง
อาศัยกําไรทางภาษีในงวดอนาคต เพื่อพิจารณาการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีดังกล่าวเช่นกัน หรือ
29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทําให้ กจิ การมีกาํ ไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้

30.

การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีท่ีกิจการปฏิบัติเพื่อสร้ างหรื อเพิ่ มกําไรทางภาษีในงวดใด
งวดหนึ่ง ก่อนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง เช่ น ในบางประเทศกิจการ
สามารถสร้ างหรือเพิ่มกําไรทางภาษีได้ โดย
30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้ าง
30.2 ชะลอสิทธิเรียกร้ องการหักค่าใช้ จ่ายบางรายการจากกําไรทางภาษีไปในงวดอื่น
30.3 ขายหรื อขายและเช่ ากลับคืนสินทรั พย์ท่ีมีราคาเพิ่ มขึ้น แต่ กิจการไม่ สามารถปรั บปรุง
ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อสะท้ อนราคาที่เพิ่มขึ้น
30.4 ขายสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดรายได้ ท่ไี ม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้ จาก
พันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี) เพื่อนําเงินไปซื้อเงินลงทุนที่ก่อให้ เกิดรายได้ ท่ตี ้ อง
เสียภาษีแทน
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ถึงแม้ ว่าการวางแผนทางภาษีเป็ นการขยับกําไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ ข้ ึนมาอยู่ในงวดก่อน
หน้ า การนําผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใช้ ประโยชน์กย็ ังขึ้นอยู่กับผลกําไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกิดจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดในอนาคตด้ วย
31.

ในกรณีท่กี จิ การมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้ กจิ การพิจารณาแนวทางตามที่กล่าว
ในย่อหน้ าที่ 35 และ 36

32.

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

ค่าความนิยม
32ก. ถ้ ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจน้ อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างที่เกิดขึ้น
จะก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการ
รับรู้เริ่มแรกของค่ าความนิยมควรจะรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งในการบันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ
ซึ่ ง มู ล ค่ า ขึ้ นอยู่ กั บ ความเป็ นไปได้ ท่ี ว่ า กิ จ การจะมี ก ํา ไรทางภาษี เ พี ย งพอที่ จ ะใช้ ประโยชน์
ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมือ่ เริม่ แรก
33.

มีสถานการณ์หนึ่งที่สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรู้สินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก
คือ กรณีท่กี จิ การได้ รับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ไี ม่ต้องเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการนํา
เงินอุดหนุ นดังกล่ าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ ในทางภาษีกิจการไม่สามารถนํา
มูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ (ซึ่งเท่ากับฐานภาษี)ได้ มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์จึงตํ่ากว่าฐานภาษีและทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีข้ นึ หรือในอีก
กรณีหนึ่งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งทําให้ เกิดผลต่าง
ระหว่างรายได้ รอการตัดบัญชีกบั ฐานภาษี ซึ่งมีค่าเป็ นศูนย์ จึงทําให้ เกิดเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้ หักภาษีข้ ึน ทั้งนี้ไม่ ว่ากิจการจะใช้ วิธีการนําเสนออย่างไรก็ตาม กิจการไม่ สามารถรับรู้รายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ ด้ วยเหตุผลตามที่กล่าวใน ย่อหน้ าที่ 22

ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้
34.

กิจการจะรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้เท่าทีม่ ีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นําผลขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ดงั กล่าวไปใช้ประโยชน์ได้

35.

หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ัง
ไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นาํ ไปหักภาษี แต่ท้งั นี้การที่กจิ การมีผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ เป็ นหลักฐานสําคัญที่แสดงว่ ากิจการอาจจะไม่ มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
ดังนั้น หากกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ เ กิ ด จากผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้ ใช้ หรื อ เครดิ ต ภาษี ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้ ใช้ ได้ เท่ า ที่ กิ จ การ
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มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ียังไม่ได้ ใช้ มาใช้ ประโยชน์ได้
ในสถานการณ์ ข้ างต้ น ย่ อ หน้ าที่ 82 กํา หนดให้ กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุนการรับรู้รายการ
36.

กิจการควรพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความน่าจะเป็ นว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพี ย งพอที่จ ะนํา ผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ียั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ หรื อ เครดิ ต ภาษี ท่ีไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์
ได้ หรือไม่
36.1 กิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหน่ วยงานที่จัดเก็บภาษีและ
หน่ วยเสียภาษี เดียวกัน ในจํานวนที่เพี ยงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ หรื อ
เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่
36.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่หรือไม่ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีก่อนที่ผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ จะหมดอายุลง
36.3 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ น้ัน เกิดจากสาเหตุท่ีสามารถระบุได้ และเหตุการณ์น้ัน
ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่
36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 30) เพื่อสร้ างกําไรทางภาษีให้ เกิดขึ้นในงวด
ที่สามารถนําผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์
ได้ หรือไม่
หากไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า กิจ การจะมี ก าํ ไรทางภาษี ท่ีเ พี ย งพอที่จ ะใช้ ป ระโยชน์
จากขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ท้งั หมด กิจการไม่ควรรับรู้สนิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับส่วนนั้น

การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีย่ งั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
37.

ทุกวันที่ส้ ินรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการต้ องประเมินสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ี
ยัง ไม่ ไ ด้ รับ รู้ใ หม่ และกิจการจะรั บ รู้สิน ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้ รอการตัด บัญ ชี ท่ียัง ไม่ ไ ด้ รับ รู้น้ั น ได้
ตามจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่จะทําให้ ได้ รับ
ประโยชน์ ใ นอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ดั ง กล่ า ว ตั ว อย่ า งเช่ น การที่
สถานการณ์ทางการค้ าปรับตัวดีข้ ึนอาจส่งผลให้ กจิ การมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู้
สิน ทรั พย์ ภ าษี เงิน ได้ รอการตัด บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณฑ์ท่ีก าํ หนดไว้ ใ นย่ อหน้ า ที่ 24 หรื อ 34
อีกตัวอย่ างหนึ่งคือ การที่กิจการต้ องประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ ณ วันที่
รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 67 และ 68)
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เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
38.

ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม
หรื อส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า (ซึ่งหมายถึงส่วนแบ่ งของบริ ษัทใหญ่ หรื อส่วนแบ่ งของผู้ ลงทุ น
ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ า ซึ่งรวมถึงมูลค่าตามบัญชีของ
ค่าความนิยมด้ วย) มีจาํ นวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซึ่งมักเท่ากับราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ
ส่วนได้ เสีย ผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายสถานการณ์ เช่น
38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมค้ ามีกาํ ไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร
38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ในกรณีท่ีบริ ษัทใหญ่ และ
บริษัทย่อยไม่ได้ ต้งั อยู่ในประเทศเดียวกัน
38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ในงบการเงินรวม จํานวนของผลแตกต่ างชั่วคราวอาจต่ างจากผลแตกต่ างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง
กับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ หากบริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่

39.

กิ จ การต้อ งรับ รู ห้ นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชัว่ คราวที่ต อ้ งเสี ย ภาษี
ทุ ก รายการที่ เ กี่ย วข้อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่ อ ย สาขาและบริ ษ ทั ร่ ว ม และส่ ว นได้เ สี ย
ในการร่วมค้า ยกเว้นเมือ่ เข้าเงือ่ นไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้
39.1 บริ ษ ทั ใหญ่ ผู ล้ งทุ น หรื อผู ร้ ่ ว มค้า สามารถควบคุ ม ระยะเวลาในการกลับ รายการ
ของผลแตกต่างชัว่ คราว และ
39.2 มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ว่า จะไม่ มีก ารกลับ รายการของผลแตกต่ า งชัว่ คราว
ในอนาคตอันใกล้

40.

เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็ นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่
จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนนั้น
(รวมถึงผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไม่ได้ จัดสรรและจากผลต่างในการแปลงค่าเงินตรา
ต่ างประเทศ) เกิดขึ้น เมื่อใด นอกจากนี้ ในทางปฎิบัติ บริ ษั ทใหญ่ มักจะไม่ สามารถประมาณ
จํานวนภาษีเงินได้ ท่ีจะต้ องจ่ าย เมื่อมีการกลับรายการของผลแตกต่ างชั่วคราว ด้ วยเหตุน้ ีเมื่อ
บริษัทใหญ่ตัดสินใจที่จะไม่ให้ มีการจัดสรรกําไรของบริษัทย่อยในระยะเวลาอนาคตอันใกล้ บริษัท
จึงไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ข้อกําหนดในย่อหน้ านี้สามารถนําไปถือปฏิบัติ
กับเงินลงทุนในสาขาด้ วย

41.

กิจการวัดมูลค่ าสินทรั พย์และหนี้ สินที่ไม่ เป็ นตัวเงินด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ดําเนินการ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ หากกิจการต้ องคํานวณกําไรขาดทุนทางภาษี ด้ วยสกุลเงินที่ต่างกัน (ซึ่งมี
ผลให้ ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินของกิจการต่างกันด้ วย) แล้ ววัดมูลค่าด้ วย
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สกุลเงินที่ต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวซึ่งทําให้
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 24) และ
จะรั บรู้เป็ นรายได้ หรือค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในกําไรหรื อขาดทุน (ดู ย่อ
หน้ าที่ 58)
42.

ผู้ลงทุ นในบริ ษัทร่ วมที่ไม่ สามารถควบคุมกิจการนั้นได้ และมักจะไม่ สามารถกําหนดนโยบาย
การจ่ ายเงินปั นผลได้ ดังนั้นหากไม่ มีข้อตกลงพิเศษที่กาํ หนดว่ าบริษัทร่ วมจะไม่ จ่ายเงินปั นผล
ในอนาคตอันใกล้ ผู้ ลงทุนต้ องรั บรู้หนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชีท่ีเกิด ขึ้นจากผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทร่ วม ในบางกรณีผ้ ูลงทุนอาจไม่สามารถ
ประเมินจํานวนภาษีเงินได้ ท่จี ะต้ องชําระในกรณีท่ไี ด้ รับประโยชน์จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมได้
แต่สามารถประเมินจํานวนขั้นตํ่าและระบุได้ ว่า ภาษีท่ตี ้ องจ่ายเท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนขั้นตํ่าได้
ในกรณีน้ ีจะใช้ จาํ นวนที่ประเมินนี้วัดมูลค่าหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

43.

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ ร่วมค้ าในการร่ วมค้ ามักเกี่ยวข้ องกับการแบ่ งปั นกําไรและข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การแบ่งปั นกําไรจะว่ าต้ องได้ รับการอนุ มัติเป็ นเอกฉันท์หรืออนุ มัติโดยเสียงส่วนใหญ่ ตามจํานวน
ที่ระบุ หากผู้ร่วมค้ าสามารถควบคุมการแบ่งปั นกําไรได้ และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการ
จะไม่มีการแบ่งปันกําไรในอนาคตอันใกล้ ผู้ร่วมค้ าไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

44.

กิจการต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุ ก รายการที่ เ กิ ด ขึ้ นจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ย สาขา และบริ ษ ัท ร่ ว ม และส่ ว นได้เ สี ย
ในการร่วมค้า ก็ต่อเมือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้ และ
44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ได้

45.

ในการตัดสินว่ ากิจการควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่ างชั่วคราว
ที่ใ ช้ หั ก ภาษี ซึ่ ง เกี่ย วข้ อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย สาขา และบริ ษั ท ร่ ว ม และส่ ว นได้ เ สีย
ในการร่วมค้ าหรือไม่น้ัน กิจการต้ องพิจารณาตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลค่า
46.

กิจการต้องวัดมู ลค่าหนี้ สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนตาม
จํ านวนที่คาดว่ าจะต้องจ่ ายชําระแก่ (หรือได้รบั คืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่บงั คับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน

47.

กิจการต้องวัดมู ลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ด้ว ยอัต ราภาษี สํ า หรับ งวดที่ กิ จ การคาดว่ า จะได้ร ับ ประโยชน์จ ากสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตั ด บัญ ชี ห รื อ ในงวดที่ กิ จ การคาดว่ า จะจ่ ายชํ า ระหนี้ สิ น ภาษี โดยใช้อ ั ต ราภาษี
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(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
48.

ปกติ กิจ การจะวั ด มู ลค่ า สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ ของงวดปั จ จุ บัน รวมทั้งสิน ทรั พย์แ ละ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีโดยใช้ อตั ราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้ แล้ ว
แต่ในบางประเทศ การประกาศใช้ อตั ราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาลมีผลกระทบ
สําคัญต่อการบังคับใช้ จริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในกรณีเช่นนี้ กิจการ
ต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ โดยใช้ อตั ราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาล
ประกาศ

49.

หากกิจการต้ องเสียภาษีในอัตราภาษีท่แี ตกต่างกันสําหรับกําไรในแต่ละระดับ กิจการต้ องวัดมูลค่า
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษีเฉลี่ยที่คาดว่าจะต้ องใช้ กับกําไร
ทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษี) ในงวดที่กจิ การคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว

50.

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

51.

การวัดมู ลค่ าของหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบ
ทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดว่ าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ หรื อ
จะจ่ ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีส่ ิ้ นรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน

51ก. ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สิน อาจส่งผล
กระทบต่อรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้
51ก.1 อัตราภาษีท่ใี ช้ เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สนิ ตามมูลค่า ตาม
บัญชี
51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น
ในกรณีน้ ี กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการ
ตั ด บั ญ ชี โ ดยใช้ อั ต ราภาษี แ ละฐานภาษี ท่ี ส อดคล้ องกั บ ลั ก ษณะที่ กิ จ การได้ รั บ ประโยชน์
จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สนิ
ตัวอย่าง ก (ตัวอย่าง ก นี้ เป็ นกรณีทีก่ ฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่างอัตรา
ภาษีจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ กรณีนจึี้ งไม่เกิดขึ้ นกับประเทศไทย)
สินทรัพย์รายการหนึ่งในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 แต่มีฐานภาษี
เพียง 60 ประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่า กรณีท่มี ีกาํ ไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์กิจการคํานวณภาษี
โดยใช้ อตั ราภาษีร้อยละ 20 ซึ่งไม่เท่ากับอัตราภาษีในกรณีอ่นื ที่เสียภาษีอตั ราร้ อยละ 30
ตามตัวอย่าง กิจการรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเท่ากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ
คาดว่าจะจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อไม่ใช้ งานต่อไป กิจการจะรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีเท่ากับ 12 (คํานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์ดังกล่าว
แต่จะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์มูลค่าตามบัญชีโดยการใช้ งานสินทรัพย์น้ันแทน
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ตัวอย่าง ข (ตัวอย่างนี้ ให้อา้ งอิงได้กบั มาตรา 65 ทวิ(3) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์
โดยคํานวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)
สิน ทรั พย์รายการหนึ่ ง ในที่ดิ น อาคารและอุปกรณ์ร าคาทุ น 100 มีมูลค่ า ตามบัญ ชี 80 ซึ่ ง
กิจการได้ ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็ น 150 และไม่มีการทํารายการปรับปรุงทางภาษีสาํ หรับ
การตีราคาสินทรัพย์น้ ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตราภาษีคือ
ร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในกรณีน้ ีมีข้อสังเกตว่า ถ้ ากิจการจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ สงู กว่า
ราคาทุน กิจการต้ องนําค่ าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจาํ นวน 30 มารวมเป็ นกําไรทางภาษี แต่
ส่วนของรายรับที่สงู กว่าต้ นทุนนั้นไม่ต้องนํามาเสียภาษี
ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่ าวเท่ากับ 70 และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 80
(เกิดจากการนํามู ลค่ าสิน ทรั พย์ท่ีตีราคาใหม่ 150 ลบด้ วยฐานภาษี ของสินทรั พย์ 70) ถ้ า
กิจการคาดว่าจะไม่จาํ หน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวแต่จะใช้ งานสินทรัพย์จนครบอายุสนิ ทรัพย์กจิ การ
ต้ องมีรายได้ ทางภาษีจาํ นวนถึง 150 แต่ท้งั นี้กิจการมีรายจ่ายค่าเสื่อมราคาทางภาษีเพียง 70
ในการนี้ทาํ ให้ คาํ นวณหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ เท่ากับ 24 (คํานวณจาก 80 x 30%)
หากกิจการคาดว่าจะจําหน่ายสินทรัพย์น้ันไปในทันที โดยได้ รับเงินค่าจําหน่าย 150 หนี้สนิ ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีคาํ นวณได้ ดังนี้
ผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษี
ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
กําไรส่วนที่เกินต้ นทุน
รวม

30
50
80

อัตราภาษี
30%
- 0-

หนี้สนิ
ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
9
9

(หมายเหตุ ย่อหน้ าที่ 61ก. กําหนดไว้ ว่า ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี พิ่มขึ้นจากการตีราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้ บันทึกโดยตรงไปยังกับส่วนของเจ้ าของ)
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ตัวอย่าง ค (ตัวอย่าง ค นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่ เท่ ากันระหว่ าง
อัตราภาษีจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ กรณีนจึี้ งไม่เกิดขึ้ นกับประเทศไทย)
ตัวอย่างนี้เหมือนกรณีของตัวอย่าง ข ยกเว้ นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์รายการดังกล่าวใน
ราคาสูงกว่าราคาทุน ต้ องนําค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเป็ นกําไรทางภาษี (อัตราภาษี
เท่ากับร้ อยละ 30)
ส่วนกําไรจากการจําหน่ายที่คาํ นวณจากราคาขาย 150 หักต้ นทุนที่
ปรับปรุงด้ วยภาวะเงินเฟ้ อจํานวน 110 เสียภาษีท่อี ตั ราภาษีเท่ากับร้ อยละ 40
ถ้ ากิจการคาดว่ าจะรั บประโยชน์ จากมู ลค่ าตามบัญ ชีของสิน ทรั พย์ โดยการใช้ งานสินทรั พย์
ดังกล่าว กิจการต้ องมีรายได้ ทางภาษีได้ เท่ากับ 150 แต่กจิ การจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องทางภาษี
ในรูป ค่ า เสื่อ มราคาได้ เพี ยง 70 ในกรณีน้ ี ฐานภาษี ของสิน ทรั พย์ เท่า กับ 70 ทํา ให้ เกิด ผล
แตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสีย ภาษี เ ท่ า กับ 80 และมี ห นี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี เ ท่ า กับ
24 (80 x 30%) ซึ่งเท่ากับในกรณีของตัวอย่าง ข
ถ้ ากิจการคาดว่ าจะรั บประโยชน์ จากมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรั พย์โดยการจําหน่ ายสินทรั พย์
ดังกล่าวทันทีท่รี าคา 150 กิจการสามารถหักต้ นทุนที่ปรับปรุงด้ วยอัตราเงินเฟ้ อได้ ท่ี 110 ทําให้
เกิดกําไรสุทธิเท่ากับ 40 ซึ่งต้ องเสียภาษีท่อี ัตราร้ อยละ 40 นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาสะสมทาง
ภาษี 30 จะถูกนําไปรวมเป็ นกําไรทางภาษีซ่ึงต้ องเสียภาษีท่อี ัตราร้ อยละ 30 ในกรณีน้ ีฐานภาษี
คือ 80 (110 - 30) ทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 70 และมีหนี้สนิ ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีเท่ากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่างไรก็ดี หากวิธีการ
คํานวณ ฐานภาษีหาได้ ยากกว่าที่แสดงในตัวอย่าง กิจการอาจพิจารณาหลักการพื้นฐานตามย่อ
หน้ าที่ 10 ประกอบ
(หมายเหตุ ย่ อหน้ าที่ 61ก. กําหนดไว้ ว่า ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี พิ่มขึ้นจากการตีราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้ บันทึกหักโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ)
51ข. หากหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการตี
ราคาสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ คิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16(ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่จี ะสะท้ อนผลทางภาษีท่จี ะได้ รับจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ไี ม่มีการเสื่อม
ราคาโดยการขาย โดยไม่คาํ นึงถึงเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ดังนั้นหาก
กฎหมายภาษีอากรกําหนดให้ ใช้ อตั ราภาษีเฉพาะของมูลค่าภาษีจากการขายสินทรัพย์ซ่ึงแตกต่าง
จากอัตราภาษีท่เี กิดจากการใช้ สินทรัพย์แล้ ว ก็ให้ ใช้ อัตราภาษีท่เี กิดจากการขายสินทรัพย์ในการ
วัดมูลค่าหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ คิดค่าเสื่อมราคานั้น
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51ค. หากหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เป็ นมูลค่าที่จะได้ รับคืนจากการขาย ดังนั้น หากข้ อสันนิษฐานเป็ นจริง การวัดมูลค่าหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะสะท้ อนผลทางภาษีท่จี ะได้ รับจากมูลค่าตามบัญชี
ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น จากการขาย หากข้ อ สั น นิ ษ ฐานนี้ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ว่ า ไม่ จ ริ ง โดยถ้ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์รับผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอดอายุของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้ ถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อ
หน้ าที่ 51 และ 51ก.

ตัวอย่าง เพือ่ อธิบายย่อหน้าที่ 51ค.
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหนึ่งมีราคาทุน 100 และมีมูลค่ายุติธรรม 150 ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามวิธที ่กี าํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ซึ่งประกอบด้ วยที่ดินราคาทุน 40 โดยมีมูลค่ายุติธรรม 60 และอาคารอาคารหนึ่งราคาทุน
60 และมีมูลค่ายุติธรรม 90
ค่ าเสื่อมราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็ น 30 กําไรที่ยังไม่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ า
ยุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนไม่ กระทบกําไรทางภาษี ถ้ าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนถูกขายในราคาสูงกว่าราคาทุน การกลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมจํานวน 30 จะถูกรวมเป็ น
กําไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้ อยละ 30 สําหรับยอดขายส่วนที่เกินกว่าราคารทุน อัตราภาษี
เป็ นร้ อยละ 25 สําหรับสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ น้อยกว่า 2 ปี และอัตราภาษีร้อยละ 20 สําหรับสินทรัพย์ท่ี
ถือตั้งแต่ 2 ปี เป็ นต้ นไป
เพราะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามวิธีท่กี าํ หนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีข้อสันนิษฐานว่ากิจการ
จะได้ รับคืนมูลค่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งสิ้นจากการขาย หากข้ อสันนิษฐานนั้นเป็ นจริง
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะเป็ นผลสะท้ อนจากการได้ รับคืนมูลค่ าจากการขาย ราวกับว่ ากิจการ
คาดหวังรายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สนิ ก่อนการขาย
อัตราภาษีของที่ดินหากมีการขายคือ 40 และมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีอกี 20 (60–40)
อัตราภาษีของอาคารหากขายอาคารคือ 30 (60–30) และมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีอีก
60 (90–30) รวมผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือ
80 (20+60) ดังนั้นตามย่อหน้ าที่ 47 อัตราภาษีคืออัตราที่คาดว่าจะถือปฏิบัติสาํ หรับงวดเมื่อรับรู้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนั้นหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีถูกคํานวณดังต่ อไปนี้ หาก
กิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สนิ หลังจากที่ถอื ไว้ เป็ นเวลามากกว่า 2 ปี
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ภาษีส่วนที่เป็ นค่าเสื่อม
ราคาสะสม
ส่วนที่เกินกว่าราคาทุน
รวม

ผลแตกต่างชั่วคราวที่
ต้ องเสียภาษี

อัตราภาษี

หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี

30
50
80

30%
20%

9
10
19

หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากที่ถือไว้ เป็ นเวลาน้ อยกว่า 2 ปี การคํานวณข้ างต้ นควร
แก้ ไขโดยใช้ อตั ราภาษีร้อยละ 25 แทนที่จะเป็ นอัตราร้ อยละ 20 ในส่วนที่เกินกว่าราคาทุน
หากกิจการถือครองอาคารเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจาก
อาคารตลอดอายุของอาคาร มากกว่าที่จะขาย ข้ อสันนิษฐานนี้จะเป็ นที่โต้ แย้ งสําหรับอาคาร อย่างไร
ก็ดีท่ดี ินไม่มีการคิดค่ าเสื่อมราคา ถ้ าเป็ นไปตามข้ อสันนิษฐานดังกล่ าวหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีจะสะท้ อนผลที่จะได้ รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของอาคารจากการใช้ และมูลค่ าตามบัญชีของ
ที่ดินจากการขาย
ฐานภาษีของอาคารหากถือไว้ เพื่อใช้ คือ 30 (60-30) และมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีคือ
60 (90-30) เป็ นผลให้ เกิดหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีคือ 18 (60 x 30%)
หากสั น นิ ษ ฐานว่ า จะได้ รั บ คื น จากการขายอาคาร หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ข อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือ 22 (18+4)
51ง. ข้ อสันนิษฐานตามย่อหน้ าที่ 51ค. ใช้ กบั หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการรวมธุรกิจหาก
กิจการใช้ วิธมี ูลค่ายุติธรรมเมื่อมีการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในภายหลัง
51จ.

ย่อหน้ าที่ 51ข. ถึงย่อหน้ าที่ 51ง. ไม่เปลี่ยนข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 24 ถึงย่อหน้ าที่ 33 (ผล
แตกต่างชั่วคราวหักภาษี) และย่อหน้ าที่ 34 ถึง ย่อหน้ าที่ 36 (ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และ
เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เมื่อมีการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี

52.

ย้ ายและแก้ ไขเลขที่ใหม่เป็ น 51ก.52ก. ในบางประเทศ กิจการอาจต้ องจ่ายภาษีเงินได้ ในอัตราที่
สูงกว่า หรือตํ่ากว่าอัตราปกติ หากกิจการนํากําไรสุทธิหรือกําไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
ไปจ่ ายเป็ นเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจได้ รับคืนหรือจ่าย
ชําระภาษีเงินได้ หากกิจการนํากําไรสุทธิ หรือกําไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งในกรณีเหล่านี้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และ
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หนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้
อัตราภาษีท่ใี ช้ กบั กําไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร
52ข. ในกรณีท่ีอธิบายไว้ ตามย่ อหน้ าที่ 52ก. กิจการจะต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีของเงินปั นผล
เมื่อกิจการรับรู้หนี้สนิ เงินปันผลค้ างจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้ าของ ดังนั้นกิจการจึงต้ องรับรู้ภาษีเงินได้
ของเงินปันผล ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ยกเว้ นกรณีท่ภี าษีเงินได้
ของเงินปันผลนั้นเกิดจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ ใน ย่อหน้ าที่ 58.1 และ 58.2
ตัวอย่าง ประกอบย่อหน้าที่ 52ก. และ 52ข. (ตัวอย่างนี้ ไม่ตรงกับข้อกฎหมายไทย เนือ่ งจาก
ตัว อย่ า งนี้ สมมติ ว่ า อัต ราภาษี สํ า หรับ กํ า ไรสะสมไม่ จั ด สรรสู ง กว่ า อัต ราภาษี สํ า หรับ
กําไรสะสมจัดสรร)
ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ เป็ นตั ว อย่ า งเกี่ย วกั บ การวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
ของงวดปั จ จุ บั น และสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ํา หรั บ กิ จ การที่อ ยู่
ในประเทศที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สาํ หรับกําไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรในอัตราที่สงู กว่าปกติ (เช่น
อัตราร้ อยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีได้ เมื่อกิจการมีการจัดสรรกําไร อัตราภาษี
สําหรับกําไรที่จัดสรรแล้ วคือ 35% ณ วันที่ส้ นิ รอบระยะเวลาที่รายงาน 31 ธันวาคม 25X1
กิจการไม่รับรู้หนี้สนิ สําหรับเงินปันผลที่เสนอหรือประกาศจ่ายภายหลังวันที่ส้ นิ รอบระยะเวลาที่
รายงาน ดังนั้นกิจการจึงไม่รับรู้เงินปันผลสําหรับปี 25X1 กําไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สาํ หรับปี
25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี สุทธิสาํ หรั บปี 25X1 เท่ากับ
40,000
กิจการรั บรู้หนี้ สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน และค่ าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาํ หรั บงวดปั จจุ บัน
จํานวน 50,000 ทั้งนี้กิจการยังไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์ท่ีกิจการอาจได้ รับจากการได้ เงินคืน
บางส่ วน (จากหน่ วยงานจั ดเก็บภาษี) เมื่อได้ จ่า ยเงินปั นผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการ
ยั งรั บ รู้ห นี้ สิน ภาษี เงิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี และค่ า ใช้ จ่า ยภาษี เ งิน ได้ รอการตัด บั ญ ชี จํา นวน
20,000 (40,000 x 50%) ซึ่งแสดงถึงจํานวนภาษีเงินได้ ท่กี จิ การจะต้ องจ่ายเมื่อใช้ ประโยชน์
จากสินทรัพย์หรือเมื่อจ่ายชําระหนี้สนิ โดยอิงตามอัตราภาษีท่ใี ช้ กบั กําไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร
ต่ อ มาวั น ที่ 15 มี น าคม 25X2 กิ จ การรั บ รู้ เงิ น ปั น ผลจํา นวน 10,000 ซึ่ ง เป็ นเงิ น ปั น ผล
จากกําไรจากการดําเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็ นหนี้สนิ
ณ วันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการต้ องรับรู้เงินภาษีได้ รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีจาํ นวน
1,500 (ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 15 ของเงินปั นผลที่รับรู้เป็ นหนี้สินแล้ ว) โดยรับรู้เป็ นสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ ของงวดปัจจุบัน และหักจากค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันสําหรับปี 25X2
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53.

กิจการต้องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

54.

การคํานวณหาจํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีโดย
ใช้ อตั ราคิดลดจะเชื่อถือได้ กต็ ่อเมื่อกิจการจัดทําตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่จะเกิด
การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่ าวไม่สามารถ
ทํา ได้ ในทางปฏิบั ติ หรื อมี ค วามซั บ ซ้ อนมากเกินไป ดั งนั้น จึงเป็ นการไม่ สมควรที่จะกํา หนด
ให้ กจิ การต้ องคิดลดสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
อนุ ญาตแต่ ไม่ บังคับการคิดลดจะทําให้ งบการเงินระหว่ างกิจการต่ างๆไม่ สามารถเปรียบเทียบ
กั น ได้ ดั ง นั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ จึ ง ไม่ ก ํา หนดหรื อ อนุ ญ าตให้ มี ก ารคิ ด ลดสิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

55.

กิจการคํานวณผลแตกต่างชั่วคราวโดยอ้ างอิงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถึงแม้ ว่า
มู ลค่ า ตามบั ญ ชี น้ั น จะได้ ม าจากการคิด ลดก็ต าม เช่ น กรณีของภาระผู กพั น ผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษี ย ณอายุ (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข อง
พนักงาน)

56.

กิจการต้องทบทวนมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่ ร ายงาน และกิ จ การต้อ งลดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการ
ตัดบัญชี ลง เมื่อเห็ นว่าไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ การปรับลด
สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ล งนั้น กิ จ การต้อ งกลับ รายการสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชี ให้เท่ ากับจํ านวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
57.

การรั บ รู้ ภ าษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่เ กิ ด จากรายการหรื อ
เหตุ ก ารณ์ อ่ืน ๆ ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ การบั ญ ชี ส ํา หรั บ การรั บ รู้ ร ายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นั้ น
โดยกําหนดหลักการนี้ไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ถึง 68ค.

รายการที่รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
58.

กิจการต้องรับรู ภ้ าษี เงินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้ น
จากรายการใดรายการหนึง่ ต่อไปนี้
58.1 รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู น้ อกกําไรหรือขาดทุน ทั้งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรื อ โดยตรงไปยัง ส่ ว นของเจ้ า ของไม่ ว่ า จะในงวดบัญ ชี เ ดี ย วกัน หรื อ ต่ า งกัน
(ดูย่อหน้าที่ 61ก. ถึง 65)
58.2 การรวมธุรกิจ (ดู ย่อหน้าที่ 66 ถึง 68)
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59.

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อ
กิจการนํารายได้ หรือค่าใช้ จ่ายไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดบัญชีหนึ่ง แต่นาํ ไปรวมคํานวณ
กําไรหรื อขาดทุ นทางภาษีในงวดที่แตกต่ างไป กิจการจึงต้ องรั บรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่ี
เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
59.1 รายได้ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่กจิ การมีสทิ ธิได้ รับและนําไปรวมในกําไรทางบัญชี
ตามเกณฑ์การจัดสรรรายได้ ตามสัดส่ วนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 18
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ แต่นาํ ไปรวมในกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงิน
สด และ
59.2 ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ไี ม่ มีตัวตน ซึ่งบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และทยอยตัดจําหน่ ายเข้ ากําไร
หรื อ ขาดทุ น แต่ กิจ การนํา จํา นวนดั ง กล่ า วจะไปถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทางภาษี ท้ัง จํา นวน
เมื่อเกิดขึ้น (แต่ กรณีน้ ีประมวลรัษฎากรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ หักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้
ตามมาตรา 65ทวิ (2))

60.

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ แม้ ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่าง
ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้
60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ
60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการได้ รับประโยชน์ท่คี าดไว้ จากสินทรัพย์
กิจการต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้ นในกรณีท่ภี าษีเงินได้
รอการตั ด บั ญ ชี น้ั นเกี่ ย วข้ องกั บ รายการที่ เ คยรั บ รู้ ไว้ นอกกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น แล้ วในอดี ต
(ดูย่อหน้ าที่ 63)

รายการที่รบั รูน้ อกกําไรหรือขาดทุน
61.

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

61ก. กิจการต้องบันทึ กภาษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกกําไรหรื อ
ขาดทุน หากภาษีที่เกิดขึ้ นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่บนั ทึ กนอกกําไรหรื อขาดทุ น ไม่ ว่าใน
งวดบัญชี เดียวกันหรือต่ างงวดกัน ดังนั้น ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการดังต่อไปนี้ ทั้งทีบ่ นั ทึกในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน
(1) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการที่ตอ้ งบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ดู ย่อหน้าที่ 62)
(2) โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ สําหรับรายการที่ตอ้ งบันทึ กโดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของ (ดู ย่อหน้าที่ 62ก.)
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62.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตให้ กจิ การบันทึกรายการบัญชีบางรายการใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น
62.1 การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ีเ กิด จากการตี ร าคาที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ใ หม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ )
และ
62.2 ย่อหน้ านี้ไม่ใช้
62.3 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
(ดู มาตรฐาน การบั ญ ชี ฉบั บที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2555) เรื่ อง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
62.4 ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

62ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตให้ กจิ การบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้ าของ เช่น
(1) การปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ตี ้ อง
ปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง หรื อ การแก้ ไขข้ อ ผิด พลาด (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด) และ
(2)
63.

มูลค่าที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของส่วนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
(ดูย่อหน้ าที่ 23)

ในบางสถานการณ์ท่เี ข้ าข้ อยกเว้ น กิจการอาจคํานวณหาจํานวนภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันและ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับรายการที่บันทึกนอกกําไรหรือขาดทุนได้ ยาก (ทั้งที่บันทึก
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) เช่น ในกรณีต่อไปนี้
63.1 การมี อัต ราภาษี แ บบขั้ น บั น ได ทํา ให้ กิจ การไม่ ส ามารถกํา หนดอัต ราภาษี ท่ีจ ะใช้ กับ
ส่วนประกอบของกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหนึ่งส่วนใด
63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่งส่งผลกระทบต่ อสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่
ได้ บันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ
63.3 กิจการตัดสินใจที่จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หรือจะไม่ รับรู้เต็มจํานวน
อีกต่ อ ไป โดยที่สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัด บั ญชี น้ัน (ไม่ ว่าบางส่วนหรื อทั้งหมด)
เกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ เคยบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต
ในกรณีดังกล่ าวข้ า งต้ น กิจการต้ องกําหนดมู ลค่ า ภาษีเงิ นได้ ของงวดปั จจุ บัน และภาษี เงิ นได้
รอการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ กี่ ย วข้ องกั บ รายการที่ กิ จ การได้ บั น ทึ ก บั ญ ชี น อกกํา ไรหรื อ ขาดทุ น แล้ ว
โดยการปั น ส่ ว นตามสัด ส่ ว นของภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ของกิจการในประเทศที่เกี่ยวข้ อง หรืออาจใช้ วิธีการปั นส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่ าสําหรับสถานการณ์
ของกิจการได้
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64.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไม่ได้ ระบุให้
กิจการต้ องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไปยังกําไรสะสมทุกปี ด้ วยมูลค่ าที่เท่ากับผลต่าง
ระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพย์ท่ตี ีใหม่ กับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย์ หากกิจการทําการโอนเช่นนั้น มูลค่าที่โอนต้ องเป็ นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้ รอการตัด
บั ญ ชี ท่ีเกี่ยวข้ อง โดยกิจการต้ องนํา ข้ อกํา หนดนี้ ไปปฏิบั ติกับ การโอนเมื่อมี การจํา หน่ า ยที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน

65.

หากกิจ การตี ร าคาสิน ทรั พ ย์ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างภาษี และการตี ร าคาใหม่ น้ั น เกี่ย วข้ อ งกับ
การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีท่กี ระทําในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชี
ที่คาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต กิจการต้ องบันทึกผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่เี กิดจากการตีราคา
สินทรั พย์ และการปรับปรุงฐานภาษี บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบนั้น
เกิด ขึ้น อย่ างไรก็ตามหากการตี ราคาสิน ทรั พย์เพื่ อวัตถุ ประสงค์ ด้านภาษี น้ันไม่ เกี่ยวข้ องกับ
การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มในทางบัญชีท่ีกระทําในงวดก่อน หรือในงวดที่กิจการคาดว่ าจะกระทํา
ในอนาคต กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่เี กิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกําไรหรือ
ขาดทุน

65ก. เมื่อกิจการจ่ ายเงินปั นผลให้ แ ก่ผ้ ู ถือหุ้ น กฎหมายอาจกําหนดให้ กิจการต้ องจ่ ายส่ วนหนึ่งของ
เงินปันผลให้ แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีแทนผู้ถือหุ้น ในหลายประเทศจํานวนเงินดังกล่าวนี้เรียกว่า
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กิจการต้ องบันทึกภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องจ่ายให้ หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีไว้ ในส่วนของเจ้ าของโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผล

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
66.

ตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่ างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ จากการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ กําหนดให้
กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (กรณีท่เี ป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้ท่รี ะบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 24) หรือ หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่สามารถระบุได้ ณ
วันที่ซ้ ือธุรกิจนั้น ดังนั้นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้อธุรกิจที่กิจการรับรู้ อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ ย่อหน้ าที่ 15.1 กิจการต้ องไม่รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้ค่า
ความนิยมเมื่อเริ่มแรก

67.

ในการรวมธุ ร กิ จ ความน่ า จะเป็ นของการเกิ ด สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ก่ อ น
การรวมธุรกิจของผู้ซ้ ืออาจเปลี่ยนไป ผู้ซ้ ืออาจพิจารณาว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าผู้ซ้ ือจะ
ได้ รับประโยชน์จากสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งยังไม่ เคยรั บรู้ในบัญชีของตนก่อน
การรวมธุรกิจ เช่น ผู้ซ้ ืออาจได้ รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ของผู้ซ้ ือโดยการหัก
จากกําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันข้ าม ผลของการรวมธุรกิจอาจทํา
ให้ ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า กํา ไรทางภาษี จ ะเพี ย งพอที่จ ะทํา ให้ กิจ การได้ รั บ ประโยชน์
จากสินทรั พย์ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชีหมดไป ในกรณีน้ ี ผ้ ู ซ้ ื อต้ องรั บรู้การเปลี่ยนแปลงของ
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตั ด บั ญ ชี ดั ง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ก ารรวมธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ผู้ ซ้ ื อไม่ ต้ อ ง
นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือ
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรู้ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ
68.

ผลประโยชน์ จากผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ียกมา หรื อจากสินทรั พย์ภาษี เงิ นได้ รอการตัด บัญ ชี อ่ืน
ของกิจการที่ถูกซื้ออาจไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ที่ต้องแยกรับรู้เมื่อมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจแต่อาจ
เกิดขึ้นในภายหลัง กิจการต้ องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นจริงภายหลัง
การรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ด้ มาให้ รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่าซึ่ง
เป็ นผลมาจากการได้ รับข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือ
ธุรกิจ ต้ องนําไปปรั บลดมู ลค่ า ตามบั ญชี ของค่ าความนิ ยมที่เกี่ยวข้ องกับการซื้ อธุรกิจ
ถ้ ามูลค่ าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
คงเหลือต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
68.2 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอ่นื ที่ได้ มาทุกรายการต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
(หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดให้ รับรู้นอกกําไรหรือขาดทุน)
อย่ างไรก็ตาม การปฏิบัติตามขั้นตอนข้ างต้ น ต้ องไม่ส่งผลทําให้ เกิดจํานวนส่วนได้ เสียในมูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ถูกซื้อเกินกว่าต้ นทุน
การรวมธุรกิจและต้ องไม่เกินกว่าจํานวนที่เคยรับรู้สาํ หรับส่วนเกินนั้น

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจ่ ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
68ก. ในบางประเทศ กิจการสามารถนําจํานวนค่าตอบแทนที่จ่ายด้ วยหุ้นทุน สิทธิซ้ ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่น
ของกิจ การไปถื อ เป็ นรายจ่ า ยที่คํา นวณทางภาษี เ งิ น ได้ จํา นวนที่ใ ช้ หั ก ภาษี อ าจแตกต่ า งจาก
ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีต่อมา ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ กิจการ
อาจรับรู้ค่าใช้ จ่ายสําหรับบริการที่ได้ ใช้ ประโยชน์พนักงานเป็ นสิ่งตอบแทนตามสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้
(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์) แต่จะยังไม่ได้ รับลดหย่อนภาษีจนกว่าจะมีการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้นแล้ ว โดยให้ วัดมูลค่าของ
การลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ
68ข. ในทํานองเดียวกับต้ นทุนวิจัยที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของ
ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจนถึง ปั จ จุ บั น (คื อ จํา นวนที่ห น่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี จ ะอนุ ญ าตให้ หั ก ได้
ในอนาคต) และมูลค่ าตามบัญชีท่ีเท่ากับศูนย์ เป็ นผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีท่กี ่อให้ เกิด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ถ้ าไม่ สามารถหาจํานวนที่หน่ วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุ ญาต
ให้ หั ก ได้ ใ นอนาคต ณ วั น สิ้ นงวด กิ จ การต้ อ งประมาณโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ณ วั น สิ้ นงวด
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ตัวอย่างเช่ น ถ้ าจํานวนที่หน่ วยงานภาษีอนุ ญาตให้ หักได้ ในอนาคตขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของกิจการ
ณ วันที่ในอนาคต ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุ้นของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
68ค. ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 68ก. จํานวนที่ใช้ หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจํานวนที่ใช้ หักภาษีเงินได้
ในอนาคต ซึ่งคํานวณโดยวิธีการในย่อหน้ าที่ 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสะสม
ที่เกี่ยวข้ อง ย่ อหน้ าที่ 58 ระบุให้ กิจการต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ยกเว้ น
ภาษีเงินได้ ท่เี กิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ท่กี ิจการรับรู้นอกกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี
เดียวกันหรือต่างกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจํานวนที่ใช้ หักภาษี (หรือประมาณการจํานวน
ที่ใช้ หักภาษีในอนาคต) สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายค่ าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้ อง ชี้ให้ เห็นว่ าจํานวนที่ใช้
หักภาษีไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้ องกับรายการที่เกี่ยวกับ
ทุน ด้ วย ในสถานการณ์เช่ นนี้ ส่วนเกินของภาษี เงิ นได้ ของงวดปั จจุ บั นหรื อภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้ องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของผู้ถอื หุ้น

การแสดงรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
69.

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

70.

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

การหักกลบ
71.

กิจการจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ไปหักกลบกับรายการหนี้ สินภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั ได้ ก็ต่อเมือ่
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้งใจจะจ่ ายชําระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ ายชําระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน

72.

ถึงแม้ ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่ าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันแยกจากกัน
กิจการสามารถนํารายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ ในงบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์ใน
ทํานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบันไปหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันได้ หากรายการทั้งสอง
เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้ ท่จี ัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และหน่วยงานนั้นอนุญาตให้
กิจการจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียวได้

73.

ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุ่มกิจการ
ไปหั กกลบกับหนี้ สินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุ บันของอีกกิจการหนึ่งในกลุ่ มกิจการได้ กต็ ่ อเมื่อ
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กิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียวได้
และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจ่ ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียว และทั้งสอง
กิจการตั้งใจจะรับชําระสินทรัพย์หรือชําระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
74.

กิจการสามารถนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีได้ก็ต่อเมือ่
74.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับ
หนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
74.2 ทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้อง
กับภาษีเงินได้ทีป่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ
เป็ นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้
74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกัน
74.2.2 หน่ ว ยภาษี ต่ า งกัน ซึ่ ง ตั้ง ใจจะจ่ า ยหนี้ สิ น และสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ข อง
งวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ ายชําระหนี้ สิน
ในเวลาเดี ย วกัน ในงวดอนาคตแต่ ล ะงวดกิ จ การคาดว่ า จะจ่ า ยหนี้ สิ น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือรับชําระสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อย่างมีนยั สําคัญ
75. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของหน่ วยภาษีเดียวกัน ก็ต่อเมื่อทั้งสองรายการนี้เกี่ยวข้ องกับ
ภาษีเงินได้ ท่จี ัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายที่
จะหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยง
ความจําเป็ นในการจัดทํารายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของความแตกต่างชั่วคราว
แต่ละรายการ
76.

ในบางสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสทิ ธิตามกฎหมายในการหักกลบหนี้สนิ และ
มีความตั้งใจที่จะชําระภาษีด้วยยอดสุทธิได้ เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้กจิ การต้ อง
จั ด ทํา รายละเอีย ดตารางเวลาที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ เ พื่ อ แสดงว่ า หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ข อง
หน่วยภาษีหนึ่ง จะส่งผลให้ ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ของอีกหน่วยภาษีหนึ่งส่งผลให้ หน่วยภาษีท่สี องจ่ายภาษีลดลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้ทีเ่ กีย่ วข้องกับกําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
77.

กิจการต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกําไรหรือ
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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77ก. ถ้ากิจการแสดงส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่กําหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิ น กิจการต้องแสดงค่ าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวกับกําไรหรื อขาดทุน
จากกิจกรรมตามปกติในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นของสินทรัพย์หรือหนี้ สินภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชี
78.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กําหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนบาง
ประเภทเป็ นรายได้ หรือค่ าใช้ จ่าย แต่ ไม่ ได้ ระบุว่าผลต่ างดังกล่ าวจะต้ องแสดงไว้ ส่วนใดของงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเมื่อกิจการรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ภาษีเงินได้ ต่างประเทศรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการอาจจัดประเภทของ
ผลต่างนั้นเป็ นค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าการแสดง
ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินมากที่สดุ

การเปิ ดเผยข้อมูล
79.

กิ จการต้อ งเปิ ดเผยส่ วนประกอบที่สํ าคัญของค่ าใช้จ่ ายภาษี เ งิ นได้หรื อรายได้ภาษี เ งิ นได้
แยกกัน

80.

ส่วนประกอบของค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้ อาจประกอบด้ วย
80.1 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน
80.3 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น หรือ
ที่กลับรายการ
80.4 ค่ าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่
80.5 จํานวนผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่
ยังไม่ได้ บันทึกในงวดก่อนแต่กจิ การนํามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.6 จํานวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้
บันทึกในงวดก่อนแต่กจิ การนํามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
80.7 ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ กิ ด ขึ้ นจากการปรั บ ลดมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 56 หรือการกลับรายการของ
การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ
80.8 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
การแก้ ไ ขข้ อผิ ด พลาดที่ ส ํา คั ญ ซึ่ ง รวมในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถ
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นําไปปรับปรุงย้ อนหลังได้ ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

81.

กิจการต้องเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี้ แยกจากกัน
81.1 จํ านวนรวมของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกีย่ วข้อง
กับรายการทีบ่ นั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
81.1ก จํ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ดู ย่อหน้าที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน)
81.2 ย่อหน้านี้ ไม่ใช้
81.3 คําอธิบายเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั กําไร
ทางบัญชีโดยนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั ผลคูณของ
กําไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้ โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การคํานวณอัตราภาษี
ทีใ่ ช้ หรือ
81.3.2 การกระทบยอดระหว่ างอัตราภาษี ที่แท้จ ริ งถัวเฉลี่ยกับ อัตราภาษี ที่ใ ช้
โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การคํานวณอัตราภาษีทีใ่ ช้
81.4 คําอธิบายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีทีใ่ ช้เปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน
81.5 จํ า นวนและวัน สิ้ นสุ ด ประโยชน์ (ถ้า มี ) ของผลแตกต่ า งชัว่ คราวที่ ใ ช้หั ก ภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ในกรณีที่กิจการไม่ได้รบั รู ้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
81.6 จํ านวนรวมของผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และ
บริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า ในกรณีที่กิจการไม่ได้รบั รูห้ นี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (ดู ย่อหน้าที่ 39)
81.7 ในส่ วนที่เกี่ยวกับผลแตกต่ างชัว่ คราวแต่ ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
แต่ละประเภทและเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้แต่ละประเภท
81.7.1 จํ า นวนของสิ น ทรัพย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที่กิ จ การรับ รู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดทีน่ าํ เสนอแต่ละงวด
81.7.2 จํ านวนของรายได้หรื อค่ าใช้จ่ ายภาษี เงินได้รอการตัด บัญชี ที่กิจการรับรู ้
ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น หากจํ า นวนดัง กล่ า วไม่ ป รากฏเด่ น ชัด ในรายการ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่าทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
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81.8 ในกรณีการดําเนินการที่ยกเลิก กิจการต้องเปิ ดเผยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
กับรายการ ดังนี้
81.8.1 กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากกิ จ กรรมตามปกติ ข องการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก
สําหรับงวดโดยเปรียบเทียบกับงวดก่อนทีก่ ิจการนําเสนอแต่ละงวด
81.9 จํ านวนภาษีเงินได้ของเงินปั นผลทีก่ ิจการเสนอจ่ ายหรือประกาศจ่ ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจการก่อนวันทีอ่ นุ มตั ิให้ออกงบการเงิน แต่กิจการไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นหนี้ สิน ในงบการเงิน
81.10 ถ้า การรวมธุ ร กิ จ เป็ นสาเหตุ ใ ห้ผู ซ้ ื้ อมี ก ารเปลี่ย นแปลงการรับ รู ส้ ํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก่อนการซื้ อธุ รกิจ (ดู ย่อหน้าที่ 67) ให้เปิ ดเผยมู ลค่าของ
การเปลีย่ นแปลง และ
81.11 ถ้าผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการรวมธุรกิจไม่ได้รบั รู ้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
แต่ ร ับ รู ้ภ ายหลัง จากวัน ที่ ซื้ อธุ ร กิ จ (ดู ย่ อ หน้า ที่ 68) ให้อ ธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ห รื อ
การเปลี่ ย นแปลงในสถานการณ์ที่ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ต ้อ งรับ รู ้ผ ลประโยชน์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชี
82.

กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ จํ า นวนของสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี และ
หลักฐานทีใ่ ช้สนับสนุ นการรับรูส้ ินทรัพย์น้นั เมือ่
82.1 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กบั จํ านวนของกําไร
ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจํ านวนกําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่ าง
ชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทีก่ ิจการมีอยู่
82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ทีส่ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกีย่ วข้อง
82ก. ในสถานการณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 52ก. กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะของผลกระทบ
ทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้ นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการยังต้องเปิ ดเผย
จํ านวนของผลกระทบทางภาษี เงิ นได้ที่อาจเกิ ดขึ้ น และสามารถประมาณได้และต้องระบุ
ข้อเท็จจริงทีว่ ่ามีผลกระทบทางภาษีเงินได้ใดทีก่ ิจการไม่สามารถประมาณได้ในทางปฏิบตั ิ
83.

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

84.

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.3 ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจความสัมพันธ์
ระหว่างค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ กบั กําไรทางบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และทราบ
ปั จจัยสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่ อความสัมพันธ์ดังกล่ าวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่ าง
ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ กับกําไรทางบัญชี อาจกระทบจากปั จจัยต่างๆ เช่น รายได้
ที่ไม่ ต้องเสียภาษี ค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถนําไปหักในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี
ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีต่างประเทศ เป็ นต้ น
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85.

ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ กบั กําไรทางบัญชี กิจการ
ต้ องใช้ อตั ราภาษีท่ใี ห้ ข้อมูลที่มีประโยชน์สงู สุดต่อผู้ใช้ งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกล่าว คือ
อัตราภาษีในประเทศที่กจิ การมีถ่นิ ที่อยู่ ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศและอัตราภาษี
ระดับท้ องถิ่น คํานวณจากกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามสําหรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานในหลายประเทศ อาจเป็ นการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์มากกว่ า หากกิจการ
รวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ใช้ อตั ราภาษีในประเทศที่กจิ การดําเนินอยู่เข้ าด้ วยกัน
ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงให้ เ ห็น ว่ า การเลื อ กอัต ราภาษี ท่ีใ ช้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การกระทบยอด
ที่นาํ เสนอ
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 85
ในปี 25x2 กิจการมีกาํ ไรทางภาษีในประเทศที่ต้ังอยู่ (ประเทศ ก) เท่ากับ 1,500 (25X1 : 2,000)
และในประเทศ ข เป็ น 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 30 % และอัตราภาษี
ของประเทศ ข คือ 20% ในประเทศ ก กิจการมีค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 100 (25X1 : 200) ซึ่ง
ไม่สามารถนํามาหักในการคํานวณภาษีได้
ตัวอย่างการกระทบยอดเป็ นอัตราภาษีในประเทศ
กําไรทางบัญชี
อัตราภาษีในประเทศ (30%)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้ จ่ายภาษีหักภาษีไม่ได้
ผลกระทบของอัตราภาษีท่ตี ่าํ กว่าของประเทศ ข
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

ปี 25X1
2,500
750
60
(50)
760

ปี 25X2
3,000
900
30
(150)
780

ตัวอย่างต่อไปเป็ นตัวอย่างการกระทบยอดซึ่งจัดทําโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตาม
อัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยู่แต่ละประเทศ เมื่อใช้ วิธีการนี้ ผลกระทบของผลต่าง
ระหว่างอัตราภาษีในประเทศที่กจิ การตั้งอยู่ กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไม่แยกแสดงรายการ
ในการกระทบยอด กิจการอาจต้ องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญทั้งในเรื่องอัตราภาษี
และกําไรของกิจการในแต่ละประเทศ เพื่อใช้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีท่ใี ช้ ตามที่
กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.4
กําไรทางบัญชี
ภาษี ท่ี คํ า นวณตามอั ต ราภาษี คู ณ กั บ กํา ไรที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
ประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้ จ่ายภาษีหักภาษีไม่ได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2,500

3,000

700
60
760

750
30
780
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86.

อัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ย คือ ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ หารด้ วยกําไรทางบัญชี

87.

ในทางปฏิบัติกจิ การมักไม่สามารถคํานวณหาจํานวนของหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่ได้
รับรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่ อย สาขา และบริ ษัทร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้ า
(ดูย่อหน้ าที่ 39) ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยจํานวนรวมของ
ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่เกี่ย วข้ อ ง โดยไม่ ต้ อ งเปิ ดเผยจํา นวนหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ สนั บสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยมู ลค่ าของหนี้ สินภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชี ที่ยังไม่รับรู้ เนื่องจากอาจทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น

87ก. ย่ อ หน้ า ที่ 82ก. กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ผลกระทบของภาษี เ งิ น ได้
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะสําคัญของระบบ
ภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้ จากการจ่ายเงินปันผล
87ข. ในบางครั้ ง กิจ การไม่ สามารถคํานวณหาจํานวนรวมของภาษี เงินได้ ท่ีอาจเกิด ขึ้นจากการจ่ า ย
เงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นได้ เช่น ในกรณีท่กี จิ การมีบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวนมาก อย่างไรก็
ตามในกรณีดังกล่าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้ โดยง่าย เช่น ในกลุ่มบริษัทรวม
บริ ษั ท ใหญ่ และบริ ษั ท ย่ อ ยบางบริ ษั ท อาจจ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ สํา หรั บ กํา ไรที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรร
ในอัตราที่สงู กว่าปกติ และทราบจํานวนของภาษีเงินได้ ท่จี ะได้ รับคืน เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ ีกิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนภาษีท่จี ะได้ รับคืน และกิจการต้ อง
เปิ ดเผยด้ วยว่า กิจการมีผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถประมาณได้ และใน
งบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ (ถ้ ามี) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกําไรสะสมของบริษัทใหญ่
87ค. กิจการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 82ก. อาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม หรือส่วนได้ เสียใน
การร่ วมค้ าด้ วย ในกรณีน้ ี กิจการต้ องพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 82ก. เช่ น กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยมูลค่ ารวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทย่ อยในกรณีท่ีกิจการไม่ ได้ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดู ย่อหน้ าที่ 81.6) หาก
กิจการ ไม่สามารถคํานวณมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่ รับรู้ได้ (ดูย่อหน้ าที่
87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยต่างๆเหล่านั้น ที่กจิ การไม่สามารถประเมินได้
88.

กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้สนิ และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ท่ี
อาจเกิดขึ้น เช่น หนี้สินและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นจากข้ อพิพาทระหว่างกิจการกับหน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษี ท่ียังไม่ ยุติ ในทํานองเดี ยวกันหากมีการเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษี หรื อกฎหมายภาษี อากรที่มี
ผลบังคับใช้ หรื อประกาศใช้ ภายหลั งงวดที่รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบที่สาํ คัญที่มีต่อ
สินทรั พย์ และหนี้ สินภาษี เงิ นได้ ส าํ หรั บงวดและสินทรั พย์ และหนี้ สินภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังงวดที่รายงาน)
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วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
89.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
90.-97. ไม่เกีย่ วข้อง
98. ย่อหน้าที่ 52 ได้มีการเปลีย่ นเลขทีใ่ หม่เป็ นย่อหน้าที่ 51ก. ย่อหน้าที่ 10 และตัวอย่างตามย่อ
หน้าที่ 51ก. นั้นได้ถูกปรับปรุงใหม่ และย่อหน้าที่ 51ข. และย่อหน้าที่ 51ค. และตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง ย่อหน้าที่ 51ง. ย่อหน้าที่ 51จ. และ ย่อหน้าที่ 99 ได้ถูกเพิม่ เติม ซึ่ งการปรับปรุง
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 สามารถถือ
ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ก่ อ นวัน ที่มีผ ลบังคับ ใช้ หากกิ จ การถือ ปฏิ บ ตั ิ ก่ อนวันที่มี ผ ลบังคับ ใช้ใ ห้เ ปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงนั้น

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
99. การปรับปรุงได้ทดแทนการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ – การ
ได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทีไ่ ม่ได้คิดค่าเสือ่ มราคาทีต่ ีราคาใหม่
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างของผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาคผนวกนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ทั้งนี้ภาคผนวกมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิธีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเพื่อให้ เข้ าใจข้ อกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ได้ ชัดเจนขึ้น

ก. ตัวอย่างสถานการณ์ทีท่ ําให้เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการทําให้ เกิดหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

รายการบัญชีทีม่ ีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน
1.
2.

3.
4.
5.

กิจการรับรู้รายได้ ดอกเบี้ยรับในการคํานวณกําไรทางบัญชีด้วยเกณฑ์รับรู้ตามระยะเวลาแต่นาํ มา
รวมคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด
กิจการรั บรู้รายได้ จากการขายสินค้ าในการคํานวณกําไรทางบัญชีเมื่อส่งมอบสินค้ า แต่ นํามารวม
คํานวณกําไรทางภาษี เมื่ อได้ รั บเงิ นค่ าสินค้ า (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 3 ของ
ภาคผนวก ข กรณีน้ ีกจิ การจะมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสินค้ าคงเหลือด้ วย)
กิจการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โดยวิธอี ตั ราเร่งในการคํานวณกําไรทางภาษี
กิจการรับรู้ต้นทุนการพัฒนาเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนและตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแต่นาํ ไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษีในงวดที่เกิดรายการนั้นขึ้น
กิจการนําค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดปั จจุบัน
และงวดก่อนตามเกณฑ์เงินสด

รายการบัญชีทีม่ ีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน
6.

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็ นค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ และไม่ สามารถนํามาหักเป็ น
ค่ า ใช้ จ่า ยในการคํา นวณกํา ไรทางภาษี เมื่อ กิจการขายหรื อตัด บั ญ ชี สิน ทรั พย์ น้ั น (หมายเหตุ
ย่อหน้ าที่ 15.2 ไม่อนุ ญาตกิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ได้
มาจากการรวมธุรกิจ ดูย่อหน้ าที่ 22 ประกอบ)

7.

ผู้ ก้ ู บัน ทึก เงิ น กู้ ยืม ตามจํา นวนเงิ น ที่ไ ด้ รั บ (ซึ่ ง เท่า กับ มู ล ค่ า ที่ต้ อ งจ่ า ยชํา ระเมื่ อครบกํา หนด)
หักด้ วยต้ นทุนในการทํารายการ โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นในภายหลังเนื่องจาก
การตัดจําหน่ายต้ นทุนในการทํารายการเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แต่กจิ การต้ อง
นําต้ นทุนในการทํารายการไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีในงวดแรกที่กิจการรับรู้รายการเงินกู้ยืม
(หมายเหตุ (1) ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี คือ มูลค่าของต้ นทุนในการทํารายการส่วนที่
ถือเป็ นรายจ่ ายทางภาษีในงวดปั จจุ บันหรืองวดก่อนแล้ ว หักด้ วย มูลค่าที่ตัดจําหน่ ายสะสมที่ถือ
เป็ นค่าใช้ จ่ายทางบัญชี และ (2) ข้ อยกเว้ นที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 15.2 ไม่สามารถนํามาถือ
ปฏิบัติตามได้ เนื่องจากการรับรู้เงินกู้ยืมเมื่อเริ่มแรกส่งผลกระทบต่อกําไรทางภาษี ดังนั้นผู้ก้ ูจึง
ต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี)
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8.

กิจการวัดมูลค่าเจ้ าหนี้เงินกู้ยืมในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก โดยใช้ มูลค่าของเงินที่ได้ รับหักด้ วยต้ นทุน
ในการทํารายการ กิจการตัดจําหน่ายต้ นทุนในการทํารายการเป็ นค่าใช้ จ่ายทางบัญชีตามอายุของ
เงิ น กู้ ยื ม และรายการต้ นทุ น ในการทํา รายการเหล่ า นั้ น ไม่ ส ามารถนํา ไปหั ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการคํานวณกําไรทางภาษีสาํ หรับงวดอนาคต งวดปั จจุบันหรืองวดก่อนได้ (หมายเหตุ (1)
ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีคือ มูลค่ าของต้ นทุนในการทํารายการที่ยังไม่ ได้ ตัดจําหน่ าย
และ (2) ย่อหน้ าที่ 15.2 ไม่อนุญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับ
กรณีน้ ี)

9.

ส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) วัดมูลค่า
ตามมูลค่าที่คิดลดจากมูลค่าที่ต้องจ่ายคืนเมื่อครบกําหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทั้งนี้ส่วนที่คิดลดไม่ถอื เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการตีราคาใหม่
10.

สินทรัพย์ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งสูงกว่าราคา
ทุนเดิมแต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี

11.

กิจการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ (ตามวิธรี าคาที่ตีใหม่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (หมายเหตุ
ย่อหน้ าที่ 61ก. กําหนดให้ กิจการบันทึกรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับการตี
ราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
12.

ในการรวมธุรกิจ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเป็ นเท่ากับมูลค่ ายุติธรรม แต่ ไม่ มีการ
ปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ี
เกิดขึ้นจะทําให้ ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น หรือรับรู้กาํ ไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ ดูย่อหน้ าที่ 66)

13.

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ลดลงไม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายการคํานวณกําไรทางภาษีได้
และต้ นทุนของค่าความนิยมก็ไม่สามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีเมื่อมีการขายธุรกิจ (หมายเหตุ
ย่อหน้ าที่ 15.1 ไม่อนุญาตให้ กจิ การรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นในกรณีน้ ี)

14.

กิจการต้ องตัดรายการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจากรายการระหว่างกันออกโดยนําไปรวมกับมูลค่า
ตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15.

กําไรสะสมของบริ ษัทย่ อย สาขา บริ ษัทร่ วม และการร่ วมค้ านําไปรวมไว้ ในกําไรสะสมรวมใน
งบการเงินรวม แต่ภาระภาษีเงินได้ จะเกิดก็ต่อเมื่อมีการจัดสรรกําไรให้ กบั บริษัทใหญ่ (หมายเหตุ
ย่อหน้ าที่ 39 ไม่อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้น ถ้ าบริษัทใหญ่
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ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้ า สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวได้ และมี
ความเป็ นได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะไม่กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ )
16.

เงินลงทุ นในบริ ษัทย่ อย สาขาหรื อบริ ษัทร่ วมในต่ างประเทศ หรือส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ าใน
ต่ า งประเทศได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(หมายเหตุ (1) ในกรณีน้ ีอาจมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษี และ (2) ย่อหน้ าที่ 39 ไม่อนุญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ี
เกิดขึ้น หากบริ ษัทใหญ่ ผู้ ลงทุน หรื อผู้ร่วมค้ าสามารถควบคุ มระยะเวลาในการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวได้ และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะไม่กลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ )

17.

กิจการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ เป็ นตัวเงินด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน แต่กิจการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใช้ สกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีน้ ีอาจเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีหรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษี กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้ าที่ 41) และ (3) กิจการต้ อง
รับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกําไรหรือขาดทุน ดูย่อหน้ าที่ 58)

ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
18.

กิจการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ตัวเงินใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง) และไม่มี
การปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ (1) กิจการรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกําไรหรือ
ขาดทุน (2) ถ้ ากิจการมีการตีราคาสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ ตัวเงินใหม่ กิจการต้ องบันทึกภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และบันทึก
รายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการปรับมูลค่าสินทรัพย์ในกําไรหรือขาดทุน)

ข. ตัวอย่างสถานการณ์ทีท่ ําให้เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีทุกรายการทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี อย่างไรก็
ตาม สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีบางรายการ อาจไม่ สามารถรั บรู้ได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ ใน ย่อหน้ าที่ 24 ของมาตรฐานฉบับนี้

รายการบัญชีทีส่ ่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน
1.

ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ ข องพนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ นํา มาหั ก ในการคํา นวณกํา ไรทางบั ญ ชี
ตามที่พนั กงานให้ บริ การแก่กิจการ แต่ จะนํามาหั กเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษี
เมื่อกิจการจ่ ายให้ พนักงานหรือจ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุน (หมายเหตุ ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้
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หักภาษีจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันสําหรับค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่ น ค่ าประกันคุ ณภาพสินค้ าหรือ
ดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งบางประเทศต้ องนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด)
2.

ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ในงบการเงินจะมากกว่าค่าเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาตให้
ตัดจําหน่าย ณ วันที่ส้ นิ รอบระยะเวลาที่รายงาน

3.

ต้ นทุนสินค้ าคงเหลือที่ขายก่อนวันที่ส้ นิ รอบระยะเวลาที่รายงานนํามาหักในการคํานวณกําไรทาง
บัญชี เมื่อกิจการส่งมอบสินค้ าหรือให้ บริการ แต่จะนํามาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทาง
ภาษี กต็ ่ อเมื่อกิจการเก็บ เงิน ได้ (หมายเหตุ ตามที่อธิบ ายไว้ ในย่ อหน้ า ที่ 2 ของภาคผนวก ก
ข้ า งต้ น ในกรณี น้ ี จะเกิด ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสี ย ภาษี ซึ่ ง เกี่ย วข้ อ งกั บ ลู ก หนี้ การค้ า ที่
เกี่ยวข้ อง)

4.

มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินค้ าคงเหลือหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกิจการจึงลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ไม่สามารถนํามา
หักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีจนกว่ากิจการจะขายสินทรัพย์น้ัน

5.

ต้ นทุนในการวิจัย (หรือค่าใช้ จ่ายในการจัดตั้งกิจการ หรือ ค่าใช้ จ่ายก่อนการดําเนินงานอื่นๆ)
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แต่ให้ นาํ มาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไร
ทางภาษีได้ ในงวดถัดไป

6.

รายได้ รอการรับรู้ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ นํามารวมคํานวณกําไรทางภาษีในงวด
ปัจจุบันหรือในงวดก่อน

7.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นรายได้ รอการรับรู้แต่ไม่ต้องนํามา
เสียภาษีในงวดอนาคต (หมายเหตุ ย่อหน้ าที่ 24 ไม่อนุญาตให้ กจิ การรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ ท่ี
เกิดจากกรณีน้ ี (ดูย่อหน้ าที่ 33 ประกอบ))

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการตีราคาใหม่
8.

สินทรั พย์ ทางการเงินหรื ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน บันทึกด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรม ซึ่ งตํ่า กว่ า
ราคาทุนแต่ไม่มีการทํารายการปรับปรุงทางภาษี

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
9.

ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สินจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่มีค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องในการคํานวณกําไรทางภาษีจนกว่ าจะถึงงวดถัดไป (หมายเหตุ สินทรั พย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นจะทําให้ ค่าความนิยมลดลงหรือกําไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
ดูย่อหน้ าที่ 66)

10.

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้
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11.

รายการกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากรายการระหว่างกันถูกตัดรายการบัญชีออกจากมูลค่าตาม
บัญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ เช่ น สิน ค้ า คงเหลื อ หรื อ ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แต่ ไ ม่ ต้ อ งทํา รายการ
ปรับปรุงทางภาษี

12.

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย สาขาหรื อ บริ ษั ท ร่ ว มในต่ า งประเทศ หรื อ ส่ ว นได้ เ สีย ในการร่ ว มค้ า
ในต่ างประเทศ จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
(หมายเหตุ (1) กรณีน้ ีอาจเกิดได้ ท้งั ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีหรือผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้ หักภาษี และ (2) ย่อหน้ าที่ 44 กําหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ในกรณีท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า (ก) กิจการจะกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคต
อันใกล้ และ (ข) กําไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ ประโยชน์ได้ )

13.

กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานแต่คาํ นวณ
กําไรขาดทุนทางภาษีโดยใช้ สกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีน้ ีอาจเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี (2) ถ้ ากิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
กิจการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอ (ดูย่อหน้ าที่ 41) และ (3) กิจการต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใน
กําไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 58))

ค. ตัวอย่างสถานการณ์ทีม่ ูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้ สินมีจํานวนเท่ากับฐานภาษี
1.

ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ยที่กิจ การนํา มาหั ก ในการคํา นวณหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น สํา หรั บ
งวดปัจจุบันหรืองวดก่อนแล้ ว

2.

เจ้ า หนี้ เงิน กู้ยืมที่วัดมูลค่ า ด้ วยมูลค่ าของเงิน สดที่ได้ รับ ซึ่งมี จํา นวนเท่ ากับ มูลค่ าที่ต้องจ่ า ยคืน
เมื่อครบกําหนด

3.

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้

4.

รายได้ ค้างรับที่ไม่สามารถนํามาคํานวณภาษีเงินได้
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ภาคผนวก ข
การแสดงการคํานวณและการนําเสนอข้อมูล
ภาคผนวกนี้ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เข้ าใจมาตรฐานได้ ชัดเจน
ขึ้น โดยยกตัวอย่ างจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วนเพื่อแสดงผลกระทบ
ของรายการบัญชีท่อี ธิบายไว้ ข้างต้ นที่มีต่องบการเงิน ทั้งนี้บางส่วนของงบการเงินที่ยกมาจึงไม่ได้ สอดคล้ อง
กับการแสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
ตัวอย่างทั้งหมดในภาคผนวกนี้ สมมติว่ากิจการไม่มีรายการบัญชีอ่นื นอกเหนือจากที่อธิบายไว้
ตัวอย่างในภาคผนวกนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยไม่ได้ คาํ นึงถึงกฎหมายของประเทศไทย

ตัวอย่างที่ 1 สินทรัพย์ทีเ่ สือ่ มสภาพได้
กิจการซื้ออุปกรณ์ในราคา 10,000 และตัดค่าเสื่อมราคาตามวิธเี ส้ นตรง โดยมีอายุการใช้ งาน 5 ปี ในทาง
ภาษี กิจการต้ องตัดค่ าเสื่อมราคาอุปกรณ์ในอัตราร้ อยละ 25 ต่ อปี ตามวิธีเส้ นตรง ผลขาดทุนทางภาษี
สามารถนํากลับไปหักกําไรทางภาษีย้อนหลังได้ 5 ปี ในปี ที่ 0 กําไรทางภาษีของกิจการมีจาํ นวนเท่ากับ
5,000 และอัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 40
กิจการจะใช้ ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์โดยนํามาใช้ ผลิตสินค้ าเพื่อขาย ดังนั้นภาษีเงินได้ ของ
งวดปัจจุบันของกิจการคํานวณได้ ดังนี้

รายได้ ทางภาษี
ค่าเสื่อมราคาทางภาษี
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวด
ปัจจุบัน (อัตราภาษีร้อยละ 40)

1
2,000
2,500
(500)

2
2,000
2,500
(500)

ปี
3
2,000
2,500
(500)

(200)

(200)

(200)

4
2,000
2,500
(500)

5
2,000
0
2,000

(200)

800

กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน ณ สิ้นปี ที่ 1 ถึง 4 เนื่องจากกิจการได้ รับประโยชน์
จากขาดทุนทางภาษีท่นี าํ ไปหักกําไรทางภาษีของปี ที่ 0
ผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์รวมทั้งสินทรั พย์และหนี้ สิน ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และ
ค่าใช้ จ่ายและรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีมีดังนี้
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ปี
มูลค่าตามบัญชี
ฐานภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้นงวด
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีปลายงวด

1
8,000
7,500
500

2
6,000
5,000
1,000

3
4,000
2,500
1,500

4
2,000
0
2,000

0
200
200

200
200
400

400
200
600

600
200
800

5
0
0
0
800
(800)
0

กิจการรั บรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในปี ที่ 1 ถึง 4 เนื่องจาก การกลับรายการของผลแตกต่ าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจะทําให้ เกิดรายได้ ทางภาษีในปี ต่อๆ ไป งบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการ
เป็ นดังนี้
ปี
1
รายได้
2,000
ค่าเสื่อมราคา
2,000
กําไรก่อนหักภาษี
0
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั
(200)
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
200
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
0
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
0

2
2,000
2,000
0
(200)
200
0
0

3
2,000
2,000
0
(200)
200
0
0

4
2,000
2,000
0
(200)
200
0
0

5
2,000
2,000
0
800
(800)
0
0
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ตัวอย่างที่ 2 สินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตัวอย่างนี้ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี คือ ปี X5 และ ปี X6 ในปี X5 อัตราภาษีเงินได้ ท่มี ีผลบังคับใช้ คือ
ร้ อยละ 40 ของกําไรทางภาษี ในปี X6 อัตราภาษีเงินได้ ท่มี ีผลบังคับใช้ คือร้ อยละ 35 ของกําไรทางภาษี
กิจการรับรู้เงินบริจาคเพื่อการกุศลเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อจ่ายจริง แต่ไม่ถอื เป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี
ในปี X5 กิจการได้ รับหนังสือแจ้ งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องว่ากําลังดําเนินการฟ้ องร้ องกิจการในเรื่องการ
ปล่อยสารกํามะถัน แม้ ว่าในเดือนธันวาคม ปี X6 กิจการยังไม่ได้ ข้ นึ ศาล แต่กจิ การก็รับรู้หนี้สนิ ไว้ จาํ นวน
700 ในปี X5 ซึ่งเป็ นการประมาณการค่าปรับอย่างดีท่สี ุด และกิจการไม่สามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการคํานวณภาษี
ในปี X2 กิจการมีต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาํ นวน 1,250 ซึ่งได้ นาํ ไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
คํานวณภาษีเงินได้ สาํ หรับปี X2 แต่ในทางบัญชีกจิ การบันทึกค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนและ
ตัดจําหน่ายตามวิธเี ส้ นตรงเป็ นเวลา 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 มูลค่าของต้ นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ยังไม่ได้ ตัดจําหน่าย มีจาํ นวน 500
ในปี X5 กิจการทําข้ อตกลงกับพนักงานว่าจะให้ สวัสดิการด้ านสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรู้ค่าใช้ จ่าย
สําหรั บแผนงานนี้ในขณะที่พนักงานยังปฏิบัติงานอยู่ ในปี X5 และ X6 ยังไม่ มีการจ่ ายเงินสวัสดิการ
ดั ง กล่ า วให้ ผ้ ู เ กษี ย ณ ค่ า ดู แ ลสุข ภาพจะนํา มาหั ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทางภาษี เ มื่ อ กิจ การจ่ า ยให้ ผ้ ู เ กษี ย ณ
กิจการประเมินว่ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากําไรทางภาษีของกิจการมีเพี ยงพอที่จะนําสินทรั พย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นมาใช้ ประโยชน์ได้
กิจการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีสาํ หรับอาคารในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี โดยใช้ วิธเี ส้ นตรงและค่าเสื่อมราคา
ทางภาษีร้อยละ 10 ต่อปี ด้ วยวิธีเส้ นตรง ส่วนยานพาหนะตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีในอัตราร้ อยละ 20
โดยวิธีเส้ นตรงและทางภาษีร้อยละ 25 ตามวิธีเส้ นตรง กิจการตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีเต็มปี ในปี ที่ซ้ ือ
สินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม X6 กิจการตีราคาอาคารใหม่เป็ น 65,000 และประมาณว่าอาคารจะเหลืออายุการ
ใช้ งานอีก 20 ปี นับจากวันที่ตีราคาใหม่ การตีราคาใหม่ไม่กระทบกับกําไรทางภาษีในปี X6 และ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีไม่ได้ ปรับปรุงฐานภาษีของอาคารเพื่อสะท้ อนถึงราคาที่ตีใหม่ ในปี X6 กิจการโอน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่จาํ นวน 1,033 ไปยังกําไรสะสม ทั้งนี้ส่วนเกินทุนดังกล่าวเกิดจากผลต่าง
จํานวน 1,590 ระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คาํ นวณจากมูลค่าอาคารที่ตีราคาใหม่ (3,250) กับค่าเสื่อมราคาที่
คิดจากต้ นทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม X6 จํานวน 33,200 หารด้ วย
อายุ การใช้ งานที่เหลื ออยู่ 20 ปี )
หั กด้ วยภาษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชีท่ีเกี่ยวข้ องอีกจํานวน 557
(ดูย่อหน้ าที่ 64)
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

กําไรทางบัญชี
บวก
ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
ค่าปรับเนื่องจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
ต้ นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ค่าใช้ จ่ายรักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณ
หัก
ค่าเสื่อมราคาทางภาษี
กําไรที่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันที่อตั ราภาษีร้อยละ 40
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันที่อตั ราภาษีร้อยละ 35

X5
8,775

X6
8,740

4,800
500
700
250
2,000
17,025

8,250
350
250
1,000
18,590

(8,100)
8,925

(11,850)
6,740

3,570
2,359

มูลค่าตามบัญชีของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ราคาทุน

อาคาร

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการตีราคา
สินทรัพย์ใหม่ ณ 1 มกราคม X6
ราคาที่ตีเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X6

50,000
6,000
56,000

10,000
10,000

60,000
6,000
66,000

(22,800)
31,800
65,000
65,000

10,000
15,000
25,000

(22,800)
31,800
75,000
15,000
90,000

ยานพาหนะ

รวม
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ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
ค่าเสื่อมราคา ปี X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
การตีราคาเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6
ค่าเสื่อมราคา ปี X6
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6
มูลค่าตามบัญชี
31 ธันวาคม X4
31 ธันวาคม X5
31 ธันวาคม X6

อาคาร
5%
20,000
2,800
22,800
(22,800)
3,250
3,250

ยานพาหนะ
20%
4,000
2,000
6,000
6,000
5,000
11,000

รวม
24,000
4,800
28,800
(22,800)
6,000
8,250
14,250

30,000
33,200
61,750

6,000
4,000
14,000

36,000
37,200
75,750

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X6
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6

อาคาร
50,000
6,000
56,000
56,000

ยานพาหนะ
10,000
10,000
15,000
25,000

รวม
60,000
6,000
66,000
15,000
81,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
ค่าเสื่อมราคา ปี X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
ค่าเสื่อมราคา ปี X6
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6

10%
40,000
5,600
45,600
5,600
51,200

25%
5,000
2,500
7,500
6,250
13,750

45,000
8,100
53,100
11,850
64,950

ฐานภาษี
31 ธันวาคม X4
31 ธันวาคม X5
31 ธันวาคม X6

10,000
10,400
4,800

5,000
2,500
11,250

15,000
12,900
16,050

ฐานภาษีของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X4
มูลค่าตามบัญชี
ลูกหนี้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์

ฐานภาษี

500
2,000
500
33,000
36,000
72,000

500
2,000
33,000
15,000
50,500

ผลแตกต่าง
ชั่วคราว
500
21,000
21,500

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันค้ างจ่าย
เจ้ าหนี้การค้ า
ค่าปรับค้ างจ่าย
ค่ า รั ก ษาพยาบาลพนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณค้ า ง
จ่าย
หนี้สนิ ระยะยาว
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ

3,000
500
-

3,000
500
-

-

20,000
8,600
32,100

20,000
8,600
32,100

-

ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กําไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ

5,000
34,900
72,000

5,000
13,400
50,500

-

ผลแตกต่างชั่วคราว
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ

21,500
21,500 ที่อตั ราภาษีร้อยละ 40
-

8,600
8,600
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X5
มูลค่าตามบัญชี
ลูกหนี้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์

500
2,000
250
33,000
37,200
72,950

500
2,000
33,000
12,900
48,400

ผลแตกต่าง
ชั่วคราว
250
24,300
24,550

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันค้ างจ่าย
เจ้ าหนี้การค้ า
ค่าปรับค้ างจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้ างจ่าย
หนี้สนิ ระยะยาว
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ

3,570
500
700
2,000
12,475
9,020
28,265

3,570
500
700
12,475
9,020
26,265

(2,000)
(2,000)

ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กําไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ

5,000
39,685
72,950

5,000
17,135
48,400

ผลแตกต่างชั่วคราว
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ
หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้นงวด
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องกับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้
เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ

ฐานภาษี

24,550 ที่อตั ราภาษีร้อยละ 40
(2,000) ที่อตั ราภาษีร้อยละ 40

-

22,550
9,820
(800)
9,020
(8,600)

420
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X6

ลูกหนี้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เจ้ าหนี้การค้ า
ค่าปรับค้ างจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้ างจ่าย
หนี้สนิ ระยะยาว
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กําไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ

มูลค่าตาม
บัญชี
500
2,000
33,000
75,750
111,250
2,359
500
700
3,000
12,805
19,845
39,209
5,000
19,637
47,404
111,250

ฐานภาษี
500
2,000
33,000
16,050
51,550
2,359
500
700
12,805
19,845
36,209
5,000
10,341
51,550

ผลแตกต่าง
ชั่วคราว
59,700
59,700
(3,000)
(3,000)
-

ผลแตกต่างชั่วคราว

56,700

หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
59,700 ที่อตั ราภาษีร้อยละ 35
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(3,000 ที่อตั ราภาษีร้อยละ 35)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ
หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้นงวด
ปรับปรุงยอดคงเหลือต้ นงวดของหนี้สนิ ภาษีเงินได้ 22,550 ที่อตั ราภาษีร้อยละ 5
รอการตัดบัญชี เนื่องจากการลดอัตราภาษี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับส่วนเกิน 31,800 ที่อตั ราภาษีร้อยละ 35
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ องกับผลแตกต่ างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อ
เริ่มแรกและที่กลับรายการ

20,895
(1,050)
19,845
(9,020)
1,127
(11,130)

822
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ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
รายการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่มาตรฐานกําหนดไว้ มีดังนี้
ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (ย่อหน้าที่ 79)

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการ
ลดอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

X5
3,570

X6
2,359

420

822

3,990

ภาษีเงินได้ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ย่อหน้าที่ 81.1ก)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการตีราคาอาคารใหม่
-

(1,127)
2,054

(11,130)

นอกจากนี้ ในปี X6 กิจ การได้ โ อนภาษี เงิน ได้ รอการตัด บัญ ชี จํา นวน 557 จากกํา ไรสะสมกลั บ ไปยั ง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ โดยจํานวนดังกล่าวมาจากผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจาก
มูลค่าของอาคารที่ตีราคาใหม่กบั ค่าเสื่อมราคาที่คิดจากต้ นทุนของอาคาร
คําอธิบายเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั กําไรทางบัญชี (ย่อหน้าที่ 81.3)
มาตรฐานฉบับนี้อนุญาตให้ กจิ การเลือกอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้
กับกําไรทางบัญชี ได้ สองวิธี ดังนี้
(1) การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) และผลคูณของกําไรทางภาษีกบั อัตราภาษีท่ใี ช้
และเปิ ดเผยเกณฑ์ในการคํานวณอัตราภาษีท่ใี ช้
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กําไรทางบัญชี
ภาษีเงินได้ คาํ นวณตามอัตราภาษีท่ใี ช้ ร้อยละ 35
(ปี X5 ร้ อยละ 40)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
ค่าปรับเกี่ยวกับมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้นงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตรา
ภาษีลดลง
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

X5
8,775

X6
8,740

3,510

3,059

200
280

122
-

3,990

(1,127)
2,054

อัตราภาษีท่ใี ช้ คืออัตราภาษีรวมระหว่างอัตราภาษีของประเทศ คือร้ อยละ 30 (ปี X5 อัตราภาษีร้อยละ 35)
และอัตราภาษีของท้ องถิ่นคือร้ อยละ 5
(2) การกระทบยอดระหว่ างอัตราภาษีท่ีแท้ จริ งถัวเฉลี่ยและอัตราภาษี ท่ีใช้ และเปิ ดเผยเกณฑ์ในการ
คํานวณอัตราภาษีท่ใี ช้
X6
X5
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราภาษีท่ใี ช้
40.0
35.0
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักในการ
คํานวณกําไรทางภาษี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
2.3
1.4
ค่าปรับเกี่ยวกับมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
3.2
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้นงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตราภาษี
ลดลง
(12.9)
อัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ย (ค่าใช้ จ่ายทางภาษีหารด้ วยกําไร
23.5
ก่อนภาษี)
45.5
อัตราภาษีท่ใี ช้ คือ อัตราภาษีรวมระหว่างอัตราภาษีของประเทศ คือร้ อยละ 30 (ปี X5 อัตราภาษีร้อยละ 35)
และอัตราภาษีของท้ องถิ่นคือร้ อยละ 5
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คําอธิบายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีทีใ่ ช้โดยเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน (ย่อหน้าที่ 81.4)
ในปี X6 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ ของประเทศจากร้ อยละ 35 เป็ นร้ อยละ 30
กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ ผลแตกต่ า งชัว่ คราวแต่ ล ะประเภท รวมทั้ง ขาดทุ น ทางภาษี ที่
ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้แต่ละประเภท ดังนี้
(1) มู ลค่าของสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
แต่ละงวดทีน่ าํ เสนอ
(2) มู ลค่ าของรายได้หรือค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนใน
แต่ละงวดที่นาํ เสนอ หากกรณีดงั กล่าวไม่สามารถเห็นได้ชดั เจนจากการเปลีย่ นแปลงของมู ลค่า
ในงบแสดงฐานะการเงิน (ย่อหน้าที่ 81.7)
ค่าเสื่อมราคาทางภาษี ซึ่งคํานวณโดยใช้ อตั ราเร่ง
หนี้สนิ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซึ่งนํามาหักภาษีได้ เมื่อจ่าย
จริงเท่านั้น
ต้ นทุ นในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีนํามาหั กจากกําไรทางภาษีใน
ปี ก่อน
ราคาสินทรัพย์ท่ตี ีเพิ่มสุทธิจากค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้ อง
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

X5
9,720
(800)
100
9,020

X6
10,322
(1,050)
10,573
19,845

(หมายเหตุ มูลค่ าของรายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีกิจการรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปี ปัจจุบันสามารถเห็นได้ จากมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป)
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ตัวอย่างที่ 3 การรวมธุรกิจ
ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซื้อหุ้นของกิจการ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซ้ ือ ฐานภาษีของ
เงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 ค่าความนิยมไม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ และต้ นทุนของ
ค่ าความนิยมจะไม่ สามารถนํามาหักภาษีได้ ต่อให้ บริษัทจําหน่ ายธุรกิจออกไปก็ตาม อัตราภาษีสาํ หรับ
กิจการ ก คือร้ อยละ 30 และอัตราภาษีสาํ หรับกิจการ ข คือร้ อยละ 40
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาที่ระบุได้ ท่กี จิ การ ก ซื้อมา (ยกเว้ นสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี) แสดงไว้ ในตารางด้ านล่างนี้ พร้ อมทั้งฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดังกล่าวในประเทศที่กจิ การ ข ตั้งอยู่และผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
ผลแตกต่างชั่วคราว
มูลค่าที่รับรู้
ฐานภาษี
ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ
ณ วันที่ซ้ ือ
270
155
115
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ลูกหนี้การค้ า
210
210
124
50
สินค้ าคงเหลือ
174
หนี้ สิ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานเมื่ อ
(30)
(30)
เกษียณอายุ
เจ้ าหนี้การค้ า
(120)
(120)
สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้
504
369
135
ไม่รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุต้องนําไป
หักออกจากหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้ าคงเหลือ
(ดูย่อหน้ าที่ 74)
รายการต้ นทุนของค่าความนิยมไม่หักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีในประเทศที่กจิ การ ข ตั้งอยู่ ดังนั้นฐานภาษี
ของค่าความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีค่าเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 15.1 กิจการ ก ต้ องไม่รับรู้
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับค่าความนิยมใน
กิจการ ข
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ ข ในงบการเงินรวมของกิจการ ก เป็ นดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาที่สามารถระบุได้
ยกเว้ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (135 x 40%)
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาที่สามารถระบุได้
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชี

504
(54)
450
150
600

60

ณ วันที่ซ้ ือกิจการ ฐานภาษีของเงินลงทุนของกิจการ ก
ชั่วคราวในบัญชีเงินลงทุน
ระหว่ างปี X5 ส่วนของเจ้ าของในกิจการ ข
เปลี่ยนแปลง เป็ นดังนี้

มีค่าเท่ากับ 600 ดังนั้นจึงไม่เกิดผลแตกต่าง

(ซึ่งรวมการปรับปรุงมูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันซื้อ) มีการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม X5
กําไรสะสมสําหรับปี X5 (กําไรสุทธิคือ 150 หักด้ วย
เงินปันผลค้ างจ่ายจํานวน 80)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5

450
70
520

กิจการ ก รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายหรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ อ่นื ๆที่กจิ การจะต้ องจ่าย ในการบันทึก
บัญชีลูกหนี้เงินปันผลจํานวน 80
ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5 มูลค่าตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนในกิจการ ข ไม่รวมลูกหนี้เงินปันผลค้ างจ่าย
เป็ นดังนี้
สินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ ข
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชี

520
150
670

ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท ก มีจาํ นวน 70 ซึ่งเท่ากับกําไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรร
ตั้งแต่วันซื้อธุรกิจ
ถ้ ากิจการ ก พิจารณาว่าจะไม่ขายเงินลงทุน และกิจการ ข จะไม่จัดสรรกําไรสะสมในอนาคตอันใกล้
กิจการ ก ไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในกิจการ ข (ดูย่อหน้ าที่ 39
และ 40) ทั้งนี้ข้อยกเว้ นดังกล่ าวจะนํามาใช้ กับเงินลงทุนในบริษัทร่ วมได้ กต็ ่อเมื่อมีข้อตกลงว่าจะไม่ มี
การจัดสรรกําไรกันในอนาคตอันใกล้ (ดูย่อหน้ าที่ 42) กิจการ ก ต้ องเปิ ดเผยมูลค่าผลแตกต่างชั่วคราว
ซึ่งไม่ได้ รับรู้เป็ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เช่น 70 (ดูย่อหน้ าที่ 81.6)
ถ้ ากิจการ ก คาดว่าจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรกําไรสะสมให้ ก ในอนาคตอันใกล้
กิจการ ก ต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีตามจํานวนผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะกลับรายการ
โดยใช้ อัตราภาษีท่ีสะท้ อนให้ เห็นว่ ากิจการคาดว่ าจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุน
(ดูย่อหน้ าที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เป็ นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นจากผลต่างในการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งได้ บันทึกบัญชีโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 61ก.) กิจการ ก
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
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ก.

มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ซ่ึ ง กิจ การบั น ทึก โดยตรงไปยั ง กํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น
(ดูย่อ หน้ าที่ 81.1ก)
ข. มูลค่ าของผลแตกต่ างชั่วคราวที่เหลืออยู่ ซึ่งกิจการคาดว่ าจะยังไม่ กลับรายการในอนาคตอันใกล้
ดังนั้นกิจการจึงไม่ต้องรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้ าที่ 81.6)

ตัวอย่างที่ 4 เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม
กิจการได้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ระบุอตั ราดอกเบี้ย มูลค่า 1,000 ณ วันที่ 1 ธันวาคม X4 ซึ่งต้ องจ่าย
คืนตามราคาที่ตราไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม X8 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการแยกส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ของเครื่องมือ
ทางการเงินไว้ เป็ นหนี้สนิ และแยกส่วนประกอบที่เป็ นทุนไว้ เป็ นทุน ทําให้ กจิ การต้ องบันทึกมูลค่าตามบัญชี
เมื่อเริ่มแรกเป็ นส่วนประกอบหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 751 และเป็ นส่วนประกอบทุนเท่ากับ
249 ต่อมากิจการรับรู้ส่วนลดของหุ้นกู้เป็ นค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 10 ของมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สิน ณ วันต้ นปี ทั้งนี้กฎหมายภาษีอากรไม่อนุ ญาตให้ กิจการนําส่วนลดที่เกิดจาก
ส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ของหุ้นกู้แปลงสภาพมาหักเป็ นค่าใช้ จ่าย และอัตราภาษีคือร้ อยละ 40
รายการผลแตกต่ างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สิน หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี แสดงได้ ดังนี้
ปี
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น
หนี้สนิ
ฐานภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้นงวดที่
อัตราภาษีร้อยละ 40
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ีบั น ทึก ไปยั ง
ส่วนของเจ้ าของ
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีปลายงวด
ที่อตั ราภาษีร้อยละ 40

X4

X5

X6

X7

751
1,000
249

826
1,000
174

909
1,000
91

1,000
1,000
-

0

100

70

37

100

-

-

-

(30)

(33)

(37)

70

37

-

100
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ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 กิจการต้ องรับรู้หนี้สินภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชีท่เี กิดขึ้น โดยการปรับมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่เป็ นทุนของหนี้แปลงสภาพ ดังนั้นมูลค่า
ที่กจิ การรับรู้ ณ วันนั้น มีดังนี้
ส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบที่เป็ นทุน (249-100)

751
100
149
1,000

กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงภายหลัง ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนเป็ นรายได้
ภาษีเงินได้ (ดูย่อหน้ าที่ 23) ดังนั้นกําไรหรือขาดทุนของกิจการจะเป็ นดังนี้

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย (ส่วนลดที่คาํ นวณได้ )
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

X4
-

ปี
X5
75
(30)
45

X6
83
(33)
50

X7
91
(37)
54

ตัวอย่างที่ 5 รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ค่ า ใช้ จ่า ยสํา หรั บ บริ การที่ไ ด้ รับ จากพนั ก งานเป็ นสิ่ง ตอบแทนสํา หรั บ สิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่ใ ห้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ การ
หักภาษีจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการใช้ สิทธิและจะใช้ มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิ ณ วันที่ใช้ สิทธิเป็ นเกณฑ์ใน
การหักภาษี
ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 68ข. ผลต่างระหว่างฐานภาษีของบริการที่ได้ รับจากพนักงานจนถึงงวดปั จจุบัน
(ซึ่ ง เป็ นจํา นวนที่ห น่ ว ยงานเก็บ ภาษี อ นุ ญ าตให้ หั ก ภาษี ใ นงวดอนาคตสํา หรั บ บริ ก ารนั้ น ) กับ มู ล ค่ า
ตามบัญชีท่ีเป็ นศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งทําให้ เกิดสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี ย่ อหน้ าที่ 68ข. กําหนดว่ า หากจํานวนที่หน่ วยงานเก็บภาษีอนุ ญาตให้ หักภาษีในงวดอนาคต
ยั ง ไม่ ท ราบ ณ สิ้น รอบระยะเวลาบั ญ ชี กิจ การต้ อ งประมาณจํา นวนนั้ น โดยใช้ ข้อ มู ล ที่มี อ ยู่ ณ วั น สิ้น
รอบระยะเวลาบั ญชี หากหน่ วยงานเก็บ ภาษียอมให้ หักภาษี ในงวดอนาคตโดยใช้ มูลค่ าหุ้ น ในอนาคต
การวัดมูลค่าผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีต้องใช้ ราคา ณ สิ้นระยะเวลาบัญชีเป็ นเกณฑ์ ดังนั้น ตัวอย่างนี้
ประมาณการของจํานวนที่หักภาษีได้ ในงวดอนาคต (และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี)
ต้ องใช้ มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิ ณ วันสิ้นระยะเวลาบัญชีเป็ นเกณฑ์
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ตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ 68ค. หากจํานวนที่ใช้ หักภาษี (หรื อประมาณการจํานวนที่ใช้ หักภาษี ได้ ใน
งวดอนาคต) มากกว่าจํานวนค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้ อง แสดงว่า จํานวนที่หักภาษีเกี่ยวข้ อง
ทั้งค่ าใช้ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานและส่วนของทุน ในสถานการณ์เช่ นนี้ ตามย่ อหน้ าที่ 68ค. กําหนดให้
กิจการรับรู้ส่วนเกินของภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หรือภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันต้ องรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของเจ้ าของ
อัตราภาษีของกิจการ คือ ร้ อยละ 40 สิทธิท่อี อกให้ ณ ต้ นปี ที่ 1 จะเป็ นสิทธิขาด ณ สิ้นปี ที่ 3 และใช้ สทิ ธิ
ได้ ณ สิ้นปี ที่ 5 รายละเอียดของค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ตามบริการที่ได้ รับจากพนักงาน และได้ ใช้ ประโยชน์แล้ วใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นปี แต่ปี และมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิ ณ สิ้นปี เป็ นดังนี้
ปี ที่
1
2
3
4
5

ค่าใช้ จ่ายตามบริการที่พนักงานให้
188,000
185,000
190,000
0
0

จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นปี
50,000
45,000
40,000
40,000
40,000

มูลค่าที่แท้ จริงต่อสิทธิ
5
8
13
17
20

กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีและรายได้ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีในช่วงปี ที่ 1 – 4 และรายได้
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันในปี ที่ 5 ดังนี้ ในปี ที่ 4 และ 5 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและรายได้ ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบันบางส่วนรับรู้โดยตรงเข้ าส่วนของเจ้ าของ เพราะประมาณการภาษี (และภาษีจริง) ที่หักได้
มากกว่าค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม
ปี ที่ 1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(50,000 x 5 x 1/3 (ก) x 0.40) = 33,333
(ก)

ฐานภาษีของบริการที่พนักงานให้ ใช้ มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิ สิทธิเหล่านั้นให้ สาํ หรับบริการที่ได้ รับ 3 ปี
เนื่องจากถึงปัจจุบัน กิจการได้ รับบริการเพียง 1 ปี จึงต้ องคูณมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกด้ วย 1/3
เพื่อใช้ เป็ นฐานภาษี ณ สิ้นปี ที่ 1

รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้องรับรู้ท้งั หมดในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีท่หี ักได้ ใน
อนาคตเป็ นจํานวน 83,333 (50,000 x 5 x 1/3) น้ อยกว่าค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสมจํานวน
188,000
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ปี ที่ 2
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด
(45,000 x 8 x 2/3 x 0.40) =
96,000
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ต้นงวดยกมา
(33,333)
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี
*จํานวนเงินนี้ประกอบด้ วยรายการดังนี้
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของบริการที่ได้ รับ
จากพนักงานระหว่างปี และมูลค่าตามบัญชีเป็ นศูนย์
(45,000 x 8 x 1/3 x 0.40)

รายได้ ภาษีเงินได้ ท่เี กิดจากการปรับปรุงฐานภาษีของบริการที่ได้ รับ
จากพนักงานในปี ก่อน
ก) มูลค่าที่แท้ จริงที่เพิ่มขึ้น (45,000 x 3 x 1/3 x 0.40)
ข) จํานวนสิทธิท่ลี ดลง (5,000 x 5 x 1/3 x 0.40)
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี

62,667*

48,000

18,000
(3,333)
62,667

รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท้งั หมดต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินได้ ท่ี
ใช้ หักได้ มีจาํ นวน 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) น้ อยกว่าค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม
373,000 (188,000 + 185,000)
ปี ที่ 3
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 13 x 0.40) = 208,000
(96,000)
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ ต้ นงวด
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี

112,000

รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินได้ ท่ใี ช้ หักได้
520,000 (45,000 x 13) น้ อยกว่าค่าใช้ จ่ายเงินเดือนสะสม 563,000 (188,000 + 185,000 +
190,000)
ปี ที่ 4
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด
(40,000 x 17 x 0.40) =
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ ต้ นงวด
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี

272,000
(208,000)
64,000
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รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่รี ับรู้บางส่วนในกําไรหรือขาดทุนและบางส่วนในส่วนของเจ้ าของ
ประมาณการภาษีเงินได้ ท่ใี ช้ หักได้ ในงวดอนาคต (40,000 x 17)
680,000
ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม
563,000
จํานวนที่สงู กว่าภาษีท่ใี ช้ หักได้
117,000
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี
64,000
ส่วนเกินที่รับรู้โดยตรงเข้ าส่วนของเจ้ าของ (117,000 x 0.40)
(46,800)
ส่วนที่รับรู้เข้ ากําไรหรือขาดทุน
17,200
ปี ที่ 5
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี)
จํานวนที่รับรู้โดยตรงเข้ าส่วนของเจ้ าของ (การกลับรายการรายได้ ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสะสมที่รับรู้โดยตรงเข้ าส่วนของเจ้ าของ)
จํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
รายได้ ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันที่ใช้ มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิ ณ วันใช้ สทิ ธิ
(40,000 x 20 x 0.40)
จํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน (563,000 x 0.40)
จํานวนที่รับรู้โดยตรงเข้ าส่วนของเจ้ าของ

272,000
46,800
225,200
320,000
225,200
94,800

สรุป

ปี ที่

ค่าใช้ จ่ายตาม
บริการที่
พนักงานให้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่าย
รวมค่าใช้ จ่าย
(รายได้ ) (รายได้ ) ภาษี (รายได้ ) ภาษี
ภาษีของ
รอตัดบัญชี
เงินได้
งวดปัจจุบนั
(33,333)
0
(33,333)
0
(62,667)
(62,667)
0
(112,000)
(112,000)
0
(17,200)
(17,200)
(225,200)
225,200
0

1
2
3
4
5

188,000
185,000
190,000
0
0

รวม

563,000 (225,200)

0

(225,200)

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของ
สินทรัพย์ภาษี
เจ้ าของ
เงินได้ รอการ
ตัดบัญชี
0
0
0
(46,800)
46,800
(94,800)
(94,800)

33,333
96,000
208,000
272,000
0
0
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ตัวอย่างที่ 6 การเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจในการรวมธุรกิจ
ในเดือนมกราคม 25x1 กิจการ ก ได้ มาซึ่งส่วนได้ เสียร้ อยละ 100 ในกิจการ ข โดยกิจการ ก จ่ายเงิน
จํานวน 400 บาทให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของ ข ณ วันที่ซ้ ือกิจการ ข มีสทิ ธิให้ พนักงานซื้อหุ้นคงเหลือในราคา
ตลาดจํานวน 100 บาท โดยสิทธิในการเลือกซื้อหุ้นดังกล่าวเป็ นสิทธิขาดทั้งหมด จากการรวมธุรกิจ สิทธิท่ี
เหลืออยู่ของกิจการ ข ถูกเปลี่ยนแทนด้ วยสิทธิซ้ ือหุ้นของกิจการ ก (สิทธิใหม่ท่ีทดแทนสิทธิเดิม) ด้ วย
ราคาตลาดจํานวน 100 บาท และมีมูลค่าที่แท้ จริงจํานวน 80 บาท สิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิมเป็ นสิทธิ
ขาดทั้งหมด ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 56 ถึง 62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิจ การออกสิท ธิใ หม่ ท่ีท ดแทนสิท ธิเ ดิ ม เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ตัดสินใจในการโอนสําหรับกิจการ ข การหักลดภาษีสาํ หรับสิทธิดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการใช้
สิทธิ ส่วนลดภาษีจะขึ้นอยู่กบั มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิ ณ วันนั้น กิจการ ก มีอตั ราภาษีร้อยละ 40 กิจการ ก
รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี จํานวน 32 บาท (มูลค่าที่แท้ จริงจํานวน 80 บาท x 40%) ของ
สิทธิในการเลือกซื้อหุ้น ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ กิจการ ก การวัดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาจากการ
รวมธุรกิจ (ไม่ รวมสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี) จํานวน 450 บาท ฐานภาษีของ
สินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ จาํ นวน 300 บาท ((450-300) x 40%) ของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ ณ วันที่ซ้ ือ
ธุรกิจ
ค่าความนิยมคํานวณได้ ดังนี้
เงินสด
มูลค่าตลาดของสิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิม
รวม
สินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ ยกเว้ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยม

บาท
400
100
500
(450)
32
60
78

การลดลงของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมไม่สามารถนํามาหักทางภาษีได้ ตามย่อหน้ าที่ 15ก. กิจการ ก
ไม่รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับค่าความนิยมที่รับรู้
จากการรวมธุรกิจ
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การบันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ มีดังนี้
หน่วย : บาท
เดบิต ค่าความนิยม
เดบิต สินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้
เดบิต สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เครดิต เงินสด
เครดิต ส่วนของเจ้ าของ (สิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิม)
เครดิต หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

78
450
32
400
100
60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิมมีมูลค่า 120 บาท กิจการ ก
รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจาํ นวน 48 บาท (120 x 40%) กิจการ ก รับรู้รายได้ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจาํ นวน 16 บาท (48 – 32) จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่แท้ จริงสิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิม
บันทึกบัญชีดังนี้
หน่วย : บาท
เดบิต สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
16
เครดิต รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
16
หากสิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิมไม่สามารถนํามาหักภาษีได้ ภายใต้ กฎหมายภาษีปัจจุ บัน กิจการ ก ต้ อง
ไม่รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ กิจการบันทึกบัญชีสาํ หรับเหตุการณ์ภายหลัง
ซึ่งเป็ นผลให้ เกิดส่วนลดภาษีจากการออกสิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิมเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาํ หรับงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้น
ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 56 – 62 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การรวมธุรกิจ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจาณาสัดส่วนของสิทธิใหม่ท่ที ดแทนสิทธิเดิมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
การโอนในการรวมธุรกิจ ซึ่งสัดส่วนที่ให้ สาํ หรับริการที่ได้ รับในอนาคต ดังนั้นรั บรู้ค่าตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจเป็ นค่ าใช้ จ่ าย สินทรั พย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้ รอการตัดบั ญชี สาํ หรั บสิทธิใหม่ ท่ี
ทดแทนสิทธิเดิมซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปตาม
ตัวอย่างที่ 5
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