คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
บทนา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดวิธกี ารปฏิบัติทางบัญชีสาหรับภาษีเงินได้ ประเด็นหลัก
ของการบัญชีเกี่ ยวกับภาษีเงินได้ อยู่ทกี่ ารรับรู้ผลกระทบทางภาษีท้งั ในงวดปัจจุบันและอนาคตจาก
ก. การได้ รับประโยชน์ในอนาคตซึ่ งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายชาระในอนาคตซึ่ งมูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สนิ ที่ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ
ข. รายการและเหตุการณ์อนื่ ของงวดปัจจุบันที่ รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
ขอบเขต
มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ นี้ ก าหนดวิธีก ารบั ญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้ อ มู ลส าหรั บ ภาษี เงิน ได้ เท่ านั้ น
ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีที่คานวณจากกาไรทางภาษี ซึ่ งประกอบด้ วยภาษีเงินได้ ในงวดปั จจุบัน (ภาษีที่
คานวณจากกาไรสุทธิ) และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (คานวณจากผลแตกชั่วคราว)
คานิยาม
กาไรทางบัญชี หมายถึง กาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด ก่อนหักค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดซึ่ งคานวณตามเกณฑ์ทกี่ าหนดโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่ อใช้ คานวณภาษีเงินได้ ทตี่ ้ องชาระ (หรือได้ รับคืน)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทใี่ ช้ ในการคานวณกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั หมายถึง จานวนภาษีเงินได้ ที่ต้ องชาระหรือสามารถขอคืนได้ ซึ่ งเกิด
จากกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับงวด
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง จานวนภาษีเงินได้ ทกี่ จิ การต้ องจ่ายในอนาคตซึ่ งเกิดจาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษี
สินทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี หมายถึง จานวนภาษี เงิน ได้ ที่กิจการสามารถขอคืน ได้ ใน
อนาคตซึ่ งเกิดจาก
ก. ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี
ข. ขาดทุนทางภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ ยกไป
ค. เครดิตภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ ยกไป
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คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า1

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผลแตกต่างชัว่ คราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้น ผลแตกต่างชั่วคราวอาจจัดเป็ นประเภทใด
ประเภทหนึ่ งดังต่อไปนี้
ก. ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ต้ อ งเสียภาษี หมายถึง ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ กิจการต้ องน าไปรวมเป็ น
รายได้ ในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับงวดอนาคต เมื่ อกิจการได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชาระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ
ข. ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้ หัก ภาษี หมายถึง ผลแตกต่างชั่วคราวที่ กิจการสามารถน าไปหั กเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับงวดอนาคต เมื่ อกิจการได้ รับประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชาระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ
ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางภาษีอากร
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าหนี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษี เงิน ได้ ของงวดปั จ จุ บั น ที่ คานวณจากกาไรสุท ธิส าหรั บ งวดปั จจุ บัน และงวดที่ ผ่ า นมา (ที่ ถู ก
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพิ่ มเติม) ที่ ยังไม่ได้ จ่ายชาระต้ องรับรู้เป็ นหนี้สิน แต่หากจานวนภาษีทไี่ ด้
ชาระไปแล้ วในงวดปัจจุบันและงวดที่ ผ่านมามากกว่าภาษีทตี่ ้ องชาระสาหรับงวดนั้นๆ ให้ รับรู้ส่วนเกินนั้ นเป็ น
สินทรั พย์ โดยใช้ อั ตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) ที่ บั งคั บใช้ อยู่ หรื อที่ คาดว่ าจะมี ผลบั งคั บใช้ ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่ รายงาน
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขั้นตอนการรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีประกอบด้ วย
1. พิจารณามูลค่าตามบัญ ชี ของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการของหน่ วยงานที่ เสียภาษีตามหลัก
การบัญชีของหน่วยงานที่ ออกรายงาน เช่น
ตัวอย่างที่ 1 บริษัท ก เป็ นกิจการที่ ออกรายงานการจัดทางบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทย มีบริษัทย่อย ข อยู่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ประเทศสิงคโปร์ บริษั ท ก จะต้ องมีการปรับ ปรุง มู ลค่ า ตามบัญ ชีของสิน ทรัพ ย์แ ละ
หนี้ สินแต่ ละรายการของบริษัทย่ อย ข ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไทย เพื่ อ
พิจารณาภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2. พิ จ ารณาฐานภาษี ซึ่ งก็คื อ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น แต่ ล ะรายการของหน่ ว ยงานที่ เสี ย ภาษี ที่ รั บ รู้
ตามหลักการ กฎเกณฑ์ และนโยบายทางภาษีอากรที่ หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่
ตัวอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 ฐานภาษีของบริษัทย่อย ข คือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละ
รายการของบริษัทย่อย ข ที่ รับรู้ตามหลักการ กฎเกณฑ์ และนโยบายทางภาษีอากรที่ บริษัทย่อย ข
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ถือปฏิบัติในการนาส่งภาษีเงินได้ ในงวดปั จจุ บัน (ในตัวอย่ างนี้สมมุติว่าบริษัทย่ อย ข ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศสิงคโปร์)
3. เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์แ ละหนี้สินแต่ ละรายการตามข้ อ 1 และ ฐานภาษี ของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ แต่ละรายการตามข้ อ 2 ความแตกต่างดังกล่าวเรียกว่าผลแตกต่าง
4. พิ จารณาผลแตกต่ างที่ เกิดขึ้น ตามข้ อ 3 ว่ าเป็ นผลแตกต่ างชั่วคราวหรือ ผลแตกต่ างถาวร โดย
พิจารณาว่า หากผลแตกต่างนั้นมีการกลับรายการในอนาคต (มีผลกระทบต่อค่าใช้ จ่าย (รายได้ )
ภาษีเงินได้ ในอนาคต) จะเป็ นผลแตกต่างชั่วคราว แต่ถ้าไม่มีการกลับรายการจะเป็ นผลแตกต่างถาวร
ตัวอย่างที่ 3 บริษัท ก มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ 100 บาท แต่ตามหลักภาษี
อากร ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายตามหลักเกณฑ์ทางภาษี แต่จะเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเมื่ อผลขาดทุนนั้ นเกิดขึ้นจริง ดังนั้ นผลแตกต่างนี้ จึงเป็ นผลแตกต่ างชั่วคราว เนื่ องจาก
ในอนาคตเมื่ อกิจการมีการจาหน่ ายสิน ค้ าดังกล่ าว ผลขาดทุน จากค่าเผื่อการลดมูลค่ าของสิน ค้ า
คงเหลือจะถูกกลับรายการ
ตัวอย่างที่ 4 บริษัทย่อย ข ประกาศจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่บริษัท ก ซึ่ งบริษัท ก ได้ บันทึกบัญชีเป็ น
เงินปันผลค้ างรับในงบการเงิน แต่ตามหลักการภาษีอากรที่ บริษัท ก ปฏิบัติใช้ น้ัน เงินปันผลที่ ได้ รับ
จากบริษัทย่ อย ข ซึ่ งบริษัท ก ถือหุ้ น ทั้งหมด ไม่ถือเป็ นรายได้ ที่ต้ องนามาคานวณภาษีเงินได้ นิ ติ
บุคคลในกรณีน้ ผี ลแตกต่างดังกล่าวเป็ นผลแตกต่างถาวร
ตัวอย่างของผลแตกต่างชั่วคราว
• รายจ่ายจากการตั้งสารอง (เช่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, ค่าเผื่อสินค้ าเสื่อมสภาพ,
ผลประโยชน์ของพนักงานค้ างจ่าย เป็ นต้ น)
• สัญญาเช่าทางการเงิน (เงินงวดที่ จ่าย, ค่าเสื่อมราคา, ดอกเบี้ยจ่าย)
• เงินรับล่วงหน้ ากรณีทถี่ ือเป็ นรายได้ ทางภาษีอากรเมื่ อได้ รับเงิน
• ก าไร/ขาดทุน ที่ ยังไม่ เกิด จากการแปลงค่ าเงิน ตราต่ างประเทศที่ เกิด จากความแตกต่ า ง
ของสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานกับสกุลเงินที่ ใช้ ในการนาส่งภาษี
ตัวอย่างของผลแตกต่างถาวร
• ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามตามมาตรา 65 ตรี ของประมวลรัษฎากร
o ค่าเช่ารถส่วนที่ เกิน 36,000 บาทต่อเดือน
o ค่าเสื่อมราคารถยนต์ส่วนที่ เกินจากมูลค่าต้ นทุน 1 ล้ านบาท
o ค่าเลี้ยงรับรองที่ เกินอัตราที่ กฎหมายกาหนด
o ค่าใช้ จ่ายที่ ไม่เกี่ ยวกับธุรกิจ (เช่น รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายที่ ไม่มีภาระผูกพันที่ ต้องจ่าย)
o รายจ่ายที่ ไม่มีเอกสารหลักฐาน
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• รายได้ ทไี่ ด้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามาคานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล
• ค่าใช้ จ่ายทางภาษี (เช่น ภาษีเงินได้ นิติบุคคล, ค่าปรับทางภาษีอากร)
สินทรัพย์

หนี้ สิน

กรณีทมี่ ูลค่าตามบัญชี
มากกว่า
ฐานภาษี

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสีย
ภาษี – หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษี – สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

กรณีทมี่ ูลค่าตามบัญชี
น้อยกว่า
ฐานภาษี

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษี – สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ ง
เสียภาษี – หนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

5. รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากเฉพาะผลแตกต่างชั่วคราวโดยใช้ อัตราภาษี
สาหรับงวดที่ กิจการคาดว่ าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชีหรือในงวด
ที่ กจิ การคาดว่าจะจ่ายชาระหนี้สินภาษี โดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่ มีผลบังคับใช้ อยู่
หรือที่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่ รายงาน หากกิจการต้ องเสียภาษีในอัตรา
ภาษีทแตกต่
ี่
างกันสาหรับกาไรในแต่ละระดับ กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตั ด บั ญ ชี โดยใช้ อัต ราภาษี เฉลี่ ยที่ คาดว่ า จะต้ อ งใช้ กับ ก าไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี ในงวด
ที่ กจิ การคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว
ตัวอย่างที่ 5 การพิจารณาอัตราภาษีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของประมาณการหนี้สนิ
ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัท ก ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจานวน 1 โครงการ โดยได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ได้ ต้งั แต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2558 (อัตราภาษี สาหรับกาไรสุทธิของกิจการที่ ได้ รับ
การส่งเสริม ร้ อยละ 0) และได้ รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (อัตราภาษี สาหรับกาไรสุทธิของกิจการที่ ได้ รับ
การส่งเสริม ร้ อยละ 10) อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลปกติ ร้ อยละ 20
สมมติว่าบริษัท ก มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ สามารถใช้ หักภาษีได้ ในอนาคต (สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ) ในเรื่ อง
ของสารองผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ เพียงอย่างเดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 5 ล้ านบาท โดยผู้บริหารของบริษัท ก ประมาณการว่าจะมีการจ่ายผลตอบแทนภายหลัง
เกษียณอายุ ดังต่อไปนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า4

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(พันบาท)
ปี ที่จ่ายผลตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ
2558

2559

2560 2561

2562

2563

หลัง 2563

รวม

BOI

50

200

250

750

600

450

700

3,000

Non-BOI

100

100

200

150

400

550

500

2,000

รวม

150

300

450

900

1,000

1,000

1,200 5,000

การพิ จารณาใช้ อัตราภาษีในการคานวณภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี นั้ น จะพิ จารณาใช้ อัตราภาษี
สาหรับงวดที่ กิจการคาดว่ าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชีหรือในงวด
ที่ กจิ การคาดว่าจะจ่ายชาระหนี้สินภาษี โดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่ มีผลบังคับใช้ อยู่
หรือที่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ้น รอบระยะเวลาที่ รายงาน ซึ่ งตามกรณี ตัวอย่ าง อัตราภาษี
(และกฎหมายภาษี อากร) ที่ มี ผลบั งคั บใช้ อยู่ ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2557 มี อั ตรา ร้ อยละ 0 ร้ อยละ 15
และร้ อยละ 20 สาหรับ ธุรกิจที่ ได้ รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) และอัตราร้ อยละ 20 สาหรับ
ธุรกิจที่ ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)
การพิ จารณาใช้ อัตราภาษีในการคานวณภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี จะต้ องมีการทาประมาณการ
การกลั บรายการของส ารองผลประโยชน์ ตอบแทนภายหลั งเกษี ยณอายุ จ านวน 5 ล้ านบาท (การจ่ ายเงิ น
เกษี ย ณอายุ ) โดยกิ จ การจะต้ อ งมี ก ารประมาณการการกลั บ รายการออกเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ได้ รั บ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) และธุรกิจที่ ไม่ได้ รับ การส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เนื่ องจาก
อัตราภาษีของแต่ละประเภทไม่เท่ากัน
ตารางการค านวณภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี ของกิ จการ BOI แสดงถึ งอั ตราภาษี ที่ ใช้ ในแต่ ละช่ วงเวลา
ของการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(พันบาท)
ตารางการคานวณภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ของ
กิจการ BOI

ปี ที่จ่ายผลตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ

2558

2559

2560

2561

2562

2563

หลัง 2563

รวม

ค่าใช้ จ่ายทางบัญชี (ก)

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้ จ่ายทางภาษี (ข)

(50)

(200)

(250)

(750)

(600)

(450)

(700)

(3,000)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า5

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายการปรับปรุง (ผลแตกต่าง
ชั่วคราว) (ค) = (ก)-(ข)

(50)

(200)

(250)

(750)

(600)

(450)

(700)

อัตราภาษี (ง)

0%

10%

10%

10%

10%

10%

20%

-

20

25

75

60

45

140

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี (ค)*(ง)

(3,000)

365

ตารางการคานวณภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ของกิจการ Non-BOI แสดงถึงอัตราภาษีทใี่ ช้ ในแต่ละ
ช่วงเวลาของการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(พันบาท)
ตารางการคานวณภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ของ
กิจการ Non-BOI

ปี ที่จ่ายผลตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ

2558

2559

2560

2561

2562

2563

หลัง 2563

รวม

ค่าใช้ จ่ายทางบัญชี (ก)

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้ จ่ายทางภาษี (ข)

(100)

(100)

(200)

(150)

(400)

(550)

(500)

(2,000)

รายการปรับปรุง (ผลแตกต่าง
ชั่วคราว) (ค) = (ก)-(ข)

(100)

(100)

(200)

(150)

(400)

(550)

(500)

(2,000)

อัตราภาษี (ง)

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า6

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี (ค)*(ง)

20

20

40

30

80

110

100

400

ตารางรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับสารองผลประโยชน์ตอบแทนภายหลัง
เกษียณอายุสาหรับ BOI และ Non-BOI
(พันบาท)
ปี ที่จ่ายผลตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี

2558

2559

2560 2561

2562

2563

หลัง 2563

รวม

BOI

-

20

25

75

60

45

140

365

Non-BOI

20

20

40

30

80

110

100

400

รวม

20

40

65

105

140

155

240

765

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ก มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจานวน 765,000 บาท

6. กิจการต้ องพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรู้รายการดังต่อไปนี้
เกณฑ์การพิจารณาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset “DTA”)
กิจ การต้ อ งรั บ รู้สิน ทรั พ ย์ภ าษี เงิน ได้ ร อการตัด บั ญ ชีสาหรั บ ผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ ใช้ หั กภาษี ทุ ก
รายการ โดยให้ รั บ รู้เท่ ากับ จานวนที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อนข้ างแน่ ที่ กิจการจะมีก าไรทางภาษี ใน
อนาคตเพียงพอต่อการนาผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ ประโยชน์ ซึ่ งกิจการต้ องพิจารณาทั้งเงื่ อนไข
ในด้ านระยะเวลาของการกลับรายการของผลแตกต่างและกาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้น โดยสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นได้ ดังผังต่อไปนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า7

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มีผลแตกต่างชั่วคราวเพียงพอที่ ต้องเสียภาษี
และมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน

ใช่
รับรูส้ ินทรัพย์ภาษี
เงินได้

และหน่วยภาษีเดียวกัน
ไม่
มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ทกี่ จิ การจะมีกาไร
ทางภาษีและมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันใน

ใช่

งวดเดียวกันกับงวดที่ คาดว่าจะมีการกลับ
รายการ

ของผลแตกต่างชัไม่ว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
มีการวางแผนภาษีอากรเพื่ อให้ กจิ การมี

ไม่รบั รูส้ ินทรัพย์ภาษี
เงินได้
ใช่

กาไรทางภาษีในงวดที่ เหมาะสมได้
ไม่

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า8

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์การพิจารณาหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Liability “DTL”)
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซงเกิ
ึ่ ดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษี
ทุกรายการ ยกเว้ นรายการดังต่อไปนี้
ข้อยกเว้นในการรับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
• ต้ องไม่ รับ รู้ หนี้สินภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี จากค่ าความนิ ยม เนื่ องจากค่าความนิยมเป็ นเพียง
มูลค่ าคงเหลือ (จากผลต่ างของต้ น ทุน การซื้อกั บ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ ซื้อ) และหากมีการรับ รู้
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะทาให้ มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเพิ่ มขึ้น
• ต้ องไม่รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเมื่ อเริ่ มแรก ยกเว้ นการรับรู้เริ่ มแรกจาก
การรวมธุรกิจ ได้ แก่ การรับรู้สินทรัพย์และหนี้สนิ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม (Fair value uplift) หรือการ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ระบุได้ เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ หรือ หนี้ สินที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ เป็ นต้ น

การรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่ อเริ่ มแรกก่อให้ เกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวหรือไม่

รับรู้ สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี เมื่ อ
เกิดผลแตกต่างชั่วคราวใน
ภายหลังการรับรู้เริ่ มแรก

ไม่ใช่

ใช่
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้นเกิดจากการรวมธุรกิจหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่
การรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่ อเริ่ มแรกมีผลต่อ
กาไรทางบัญชีหรือกาไรทางภาษีหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ต้องรับรู้ สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี

รับรู้ สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชี ยกเว้ นหนี้สนิ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิด
จากค่าความนิยม
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 6: การรับรูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัท ก ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ข เป็ นเงิน 2,000 ล้ านบาท มูลค่าตาม
บัญ ชี มูลค่ ายุติธรรม และฐานภาษีของสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ที่ ระบุได้ ในบริษัท ข แสดงในตาราง
ด้ านล่ าง ค่ าความนิ ยมที่ เกิดขึ้น จากการรวมธุรกิจไม่ สามารถน ามาหั กเป็ นค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้
อัตราภาษีของบริษัท ก และบริษัท ข เป็ นร้ อยละ 20 และ 10 ตามลาดับ
สินทรัพย์สุทธิของบริษทั ข
มูลค่าตามบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
100
ลูกหนี้การค้ า
200
สินค้ าคงเหลือ
300
ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1,000
รวมสินทรัพย์
1,600
เจ้ าหนี้การค้ า
(100)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(250)
สินทรัพย์สุทธิ ก่อน DTA
1,250
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (= 50
5
(ผลรวมของผลแตกต่างชั่วคราว) x 10%***)*
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันรวมธุรกิจ
1,255

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพ ย์และหนี้สินที่ ระบุได้ ในบริษัท ข (ไม่
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี)
หัก: ฐานภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ
หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ ร อการตั ด บั ญ ชีสุ ท ธิที่ เกิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ
(= 200 x10%***)
สิ่งตอบแทนที่ จ่ายในการรวมธุรกิจ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ระบุ ไ ด้ ใ นบริ ษั ท ข
(ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิทเี่ กิดจากการรวมธุรกิจ
ค่าความนิยม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานภาษี มูลค่ายุติธรรม
100
100
200
200
300
150
800
1,400
1,400
1,850
(100)
(100)
(250)
1,300
1,500

1,300

1,500

1,500
(1,300)
200
20
2,000
1,500
(20)

1,480
520
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

*** ใช้ อัตราภาษีเงินได้ ของบริษัท ข เนื่ องจากสินทรัพย์สุทธิจากการรวมธุรกิจจะมีการกลับรายการ
จากรายการทางบัญชีของบริษัท ข เช่น กลับรายการในรูปของค่าเสื่อมราคา การจาหน่ายสินทรัพย์
หรือการจ่ายชาระหนี้สนิ เป็ นต้ น
ตัวอย่างที่ 7 การรับรูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการรวมธุรกิจ กรณีมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
ระบุได้จากการรวมธุรกิจ
ข้ อมูลเหมือนตัวอย่างที่ 6 แต่มีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ สามารถระบุได้ จากการซื้อธุรกิจซึ่ งไม่ได้ บันทึก
ในงบการเงิน ของบริษัท ข และมีมูลค่ ายุติธรรมจานวน 200 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนนี้ ตัด
จาหน่ายตามอายุการให้ ประโยชน์ 10 ปี
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ระบุ ได้ ในบริ ษั ท ข
1,500
(ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี) จากตัวอย่างที่ 5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ สามารถระบุได้ แยกต่างหากจากค่าความนิยม
200
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ ระบุได้ ในบริษัท ข
ณ วันรวมธุรกิจ
หัก: ฐานภาษี → จากตัวอย่างที่ 5

1,700
(1,300)

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ

400

หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิทเี่ กิดจากการรวมธุรกิจ
(= 400 x 10%***)
สิ่งตอบแทนที่ จ่ายในการรวมธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ ระบุได้ ในบริษัท ข (ไม่
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิทเี่ กิดจากการรวมธุรกิจ
ค่าความนิยม

40
2,000
1,700
(40)

1,660
340

*** ใช้ อัตราภาษีเงินได้ ของบริษัท ข เนื่ องจากสินทรัพย์สุทธิจากการรวมธุรกิจจะมีการกลับรายการ
จากรายการทางบัญชีของบริษัท ข เช่น กลับรายการในรูปของค่าเสื่อมราคา การจาหน่ายสินทรัพย์
หรือการจ่ายชาระหนี้สนิ เป็ นต้ น
• การรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และส่วนได้ เสียในการร่วมการงาน
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้ เสียในการร่วมการงาน
กาไรที่ ยังไม่ได้ จัดสรร (Undistributed profits)
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• การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ (กรณีทบี่ ริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
ไม่ได้ ต้ังอยู่ในประเทศเดียวกัน) จะเกิดขึ้นในกรณีทสี่ กุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานแตกต่างจาก
สกุลเงินที่ ใช้ ในการคานวณภาษีเงินได้ ในงวดปัจจุบัน
• การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้ เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส าหรั บ ผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ ใช้ หั ก ภาษี
ทุก รายการที่ เกิด ขึ้น จากเงิน ลงทุ น ในบริ ษั ทย่ อ ย บริ ษั ทร่ วม และส่วนได้ เสียในการร่ วมการงาน
ก็ต่อเมื่ อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า
• จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ และ
• จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่ จะนาผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ ประโยชน์ได้
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษี
ทุกรายการที่ เกี่ ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม และส่วนได้ เสีย
ในการร่วมค้ า ยกเว้ นเมื่ อเข้ าเงื่ อนไขทั้งสองข้ อ ดังต่อไปนี้
• บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้ า สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ
ของผลแตกต่างชั่วคราว และ
• มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว
ในอนาคตอันใกล้
แก้ ไขเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ TFRS 16 คือ ย่อหน้ า ที่ 20 ที่ กล่าวเกี่ ยวกับภาษีของสินทรัพย์ทวัี่ ดหรือตีมูลค่า
ยุติธรรม และแก้ ย่อหน้ าที่ 98 ช ว่ามีผลบังคับใช้ เมื่ อ TFRS 16 มีผลบังคับใช้
7. การรับรูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกาไรหรือขาดทุน ในรายการค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ยกเว้ น
ภาษีเงินได้ ทเกิ
ี่ ดจากรายการที่ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น หรือรายการที่ บันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้ าของ ให้ รับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น หรือรายการ
ส่วนของเจ้ าของนั้นๆ
ตัวอย่างการรับรู้รายการที่ ไม่ผ่าน กาไรหรือขาดทุน
• ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
• กาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
• กาไรหรือขาดทุนจากการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกั นภัยของผลประโยชน์หลังออก
จากงาน (ประเภทโครงการผลประโยชน์) ที่ รับรู้เข้ ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
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• การปรับปรุงยอดยกมาของกาไรสะสมซึ่ งเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีทต้ี่ อง
ปรับงบการเงินย้ อนหลังหรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
นอกจากนี้การรับรู้สนิ ทรัพย์ หรือ หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการรวมธุรกิจ ให้ รับรู้
เป็ นการปรับปรุงมูลค่าของค่าความนิยม
การรับรูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม
สิ่งที่ ต้องพิจารณาการรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวมนั้น ต้ องพิจารณาในเรื่ องหน่วย
ภาษีด้วย เนื่ องจากในบางประเทศ สามารถนาส่งภาษีเงินได้ จากงบการเงินรวม แต่บางประเทศนาส่ง
ภาษีเงินได้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งประเทศไทยด้ วย ซึ่ งทาให้ การพิจารณามูลค่าตาบัญชี
และ ฐานภาษี จึงมีความแตกต่างกัน
ในกรณีของประเทศไทย ที่ หน่วยภาษีจะพิจารณาแยกแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัท ดังนั้นการพิจารณา
รับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี จะพิจารณาจากการรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในแต่ละกิจการใน
กลุ่มบริษัทก่อน และพิจารณาปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีที่เปลี่ ยนแปลงไปจากการจัดทางบการเงินรวม
ซึ่ งฐานภาษีน้นั จะไม่เปลี่ ยนแปลงในระดับงบการเงินรวม
การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีในระดับงบการเงินรวมที่ เปลี่ ยนแปลงมูลค่าจากงบการเงิ นของ
แต่ละกิจการที่ นามาจัดทางบการเงินรวม มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
ในงบการเงินเฉพาะของผู้ลงทุน:
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน
ตามฐานภาษี

ในงบการเงินรวม:
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนของ
กลุ่มกิจการตามฐานภาษี

ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดจาก:
• การเพิ่ มขึ้นของการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
• การลดมูลค่าตามบัญชีของเงิน
ลงทุนให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รับคืน

ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดจาก:
• การปรับปรุงความแตกต่างของนโยบายบัญชี
ในระดับงบการเงินรวม (GAAP
differences)
• การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการรวมธุรกิจ
• สินทรัพย์และหนี้สนิ จากการรวมธุรกิจ
• การตัดรายการระหว่างกัน
• การด้ อยค่าของค่าความนิยม
• การบันทึกเงินลงทุนด้ วยวิธสี ว่ นได้ เสีย หรือ
กาไรที่ยังไม่ได้ จัดสรรของบริษัทที่ถูกลงทุน
• การเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า13

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 8 การรับรูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการตัดรายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัท ก ขายสินค้ าให้ กบั บริษัทย่อย ข จานวน 1,000,000 บาท ซึ่ งมีกาไร
ระหว่างกัน จานวน 100,000 บาท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย
ข ยังไม่ ได้ ขายสิน ค้ าดังกล่ าว โดยถือเป็ นสิน ค้ าคงเหลือ อัตราภาษีเงิน ได้ บริ ษัท ก ร้ อยละ 20
บริษัท ข ร้ อยละ 15
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ข และงบการเงินรวมบริษัท ก แสดงผลกระทบของภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีดังนี้

งบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ข
งบการเงินรวมของ
บริษัท ก

มูลค่าตาม ฐานภาษี
ผล
สินทรัพย์ (หนี้ สิน) ภาษี
บัญชี
แตกต่าง เงินได้รอการตัดบัญชี
1,000,000 1,000,000
900,000 1,000,000

100,000

15,000

*** ใช้ อัตราภาษีเงินได้ ของบริษัท ข เนื่ องจากกาไรในสินค้ าคงเหลือซึ่ งเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวได้
บันทึกไว้ เป็ นสินทรัพย์ในบริษัท ซึ่ งจะมีการกลับรายการจากรายการทางบัญชีของบริษัท ข เช่นกลับ
รายการในรูปของการจาหน่ายสินค้ าคงเหลือไปยังบุคคลที่ สาม เป็ นต้ น
ตัวอย่างที่ 9 การรับรูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุ ได้จาก
การรวมธุรกิจ
จากตัวอย่างที่ 6 และ 7 ในตัวอย่างนี้พิจารณาภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเฉพาะรายการที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพ ย์ไม่มี ตัวตนที่ ระบุได้ จากการรวมธุรกิจ โดยมีมูลค่ ายุติธรรม ณ วันรวม
ธุรกิจ จานวน 1,400 ล้ านบาท และ 200 ล้ านบาท ตามลาดับ นับจากวันซื้อธุรกิจ ที่ ดินอาคารและ
อุปกรณ์มีอายุคงเหลือทางบัญชี 10 ปี ทางภาษี 8 ปี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ ประโยชน์
คงเหลือ 10 ปี เท่ากันทั้งทางบัญชี และทางภาษี อัตราภาษีของบริษัท ก และบริษัท ข เป็ นร้ อยละ
20 และ 10 ตามลาดับ การรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ จากการ
รวมธุรกิจรับรู้ได้ ดังนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า14

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การพิจารณาภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ข ณ วันที่ บริษัท
ก ซื้อธุรกิจบริษัท ข
สินทรัพย์สุทธิ

ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มูลค่าตามบัญชี

ฐานภาษี

สินทรัพย์
(หนี้ สิน) ภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี

1,000

800

(20)

-

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ จากการ
รวมธุรกิจ

การพิจารณาภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากงบการเงินรวมของบริษัท ก ณ วันซื้อธุรกิจ
สินทรัพย์สุทธิ

ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระบุได้ จากการ
รวมธุรกิจ

มูลค่าตามบัญชี

ฐานภาษี

สินทรัพย์
(หนี้ สิน) ภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี

1,400

800

(60)

200

-

(20)
(80)

การพิ จ ารณาภาษี เงิน ได้ ร อการตั ด บั ญ ชีจ ากงบการเงิน เฉพาะกิจ การของบริ ษั ท ย่ อ ย ข ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์สุทธิ

ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ จากการ

มูลค่าตามบัญชี

ฐานภาษี

สินทรัพย์
(หนี้ สิน) ภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี

900

700

(20)

-

-

-

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า15

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รวมธุรกิจ
การพิจารณาภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากงบการเงินรวมของบริษัท ก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี

ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ จากการ
รวมธุรกิจ

ฐานภาษี

สินทรัพย์
(หนี้ สิน) ภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี

1,260

700

(56)

180

-

(18)
(74)

การพิจารณาใช้ อัตราภาษีในการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี นั้นให้ พิจารณา
ใช้ อตั ราภาษีของกิจการที่ มีการกลับรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าว
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกบั อัตราแลกเปลีย่ น
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยน (ผลแตกต่างชั่วคราว) ใน
กรณีดังต่อไปนี้
• มีความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน กับสกุลเงินที่ ใช้ ในการเสียภาษี
• มีความแตกต่างระหว่ างหลักการบัญ ชีที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินที่ เกี่ ยวกับการแปลงค่ า
รายการสกุลเงินต่างประเทศ กับหลักการทางภาษีเงินได้ เช่น ในกรณีของเงินมัดจารับที่ เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ นั้น ในหลักการบัญชี จะใช้ อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิดรายการ
ในการบันทึกบัญชีเมื่ อเงินมัดจารับนั้นเข้ าเกณฑ์รับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เรื่ อง รายได้ แต่ทางภาษีอากรในบางกรณี ให้ รับรู้เงินมัดจารับเป็ นรายได้ ณ วันที่ ได้ รับเงิน
ซึ่ งต้ องใช้ อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ รับเงินในการแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนในทางภาษีอากร
ซึ่ งจะท าให้ ผ ลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ ยนทางหลั ก การบั ญ ชีแ ละหลั ก การภาษี อ ากรเป็ น
ผลแตกต่างชั่วคราว
แต่ความแตกต่างของสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานกับ สกุลเงินที่ ใช้ นาเสนองบการเงิน ไม่ก่อให้ เกิด
การรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เนื่ องจาก ความแตกต่างดังกล่าวเป็ นการแปลงค่าสินทรัพย์สุทธิ
ตามสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานซึ่ งรวมการรับรู้ภาษีเงินได้ รอการการตัดบัญชีแล้ ว ให้ เป็ นมูลค่า
ตามสกุลเงินที่ ใช้ นาเสนองบการเงิน เท่านั้น

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า16

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัว อย่ างที่ 10 การรับ รู ภ้ าษี เงิน ได้รอการตัด บัญ ชี จากความแตกต่ างในสกุ ลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานและสกุลเงินที่นาส่งภาษีเงินได้
บริษัท ก มีสกุลเงินดอลลาร์ เป็ นสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน และมีสกุลเงินที่ ใช้ ในการเสียภาษี
เป็ นสกุลเงินบาท พิจารณาภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเฉพาะลูกหนี้การค้ า และอุปกรณ์ ดังนี้
การแปลงค่ารายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ เป็ นสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน

การรับรูเ้ ริ่มแรก
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
แสดงด้วยราคาทุน

การรับรูภ้ ายหลัง (ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน)

อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิด
รายการ

อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิด
รายการ

รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิด
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการ

อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ ปรับ
มูลค่า

รายการที่เป็ นตัวเงิน

อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิด
รายการ

อัตราปิ ด ณ วันที่ รายงาน

การแปลงค่ารายการสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน เป็ นสกุลเงินที่ ใช้ ในการนาเสนองบการเงิน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์และหนี้ สิน

อัตราปิ ด ณ วันที่ รายงาน

งบกาไรขาดทุน

อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิดรายการ หรืออัตราถัวเฉลี่ ย (หาก
อัตราถัวเฉลี่ ยของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ ใกล้ เคียงกับอัตรา
แลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิดรายการ)

เพิ่ มย่อหน้ า 57ก ว่า ให้ รับรู้ภาษีเงินได้ เมื่ อรับรู้หนี้สินเงินปั นผล โดยรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ น หรือส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่ อให้ สอดคล้ องกับรายการที่ เป็ นเหตุให้ รับรู้ภาษีเงินได้ ดังกล่าว และมี
ผลบังคับใช้ 1 ม.ค.63 ให้ รับรู้ภาษีจากเงินปั นผลที่ รับรู้ในหรือหลังวั นที่ ต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่ นา
มาเปรียบเทียบ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า17

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สกุลเงินเสียภาษี
(บาท)

อัตราแลกเปลีย่ น
(1 ดอลลาร์: บาท)

สกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน (ดอลลาร์)

มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้ า

3,000,000

32

$93,750

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(300,000)

$(9,375)

มูลค่าตามบัญชี

2,700,000

$84,375

ฐานภาษีของลูกหนี้ การค้า
ฐานภาษี

3,000,000

***32

$93,750

ผลแตกต่างชั่วคราว

$9,375

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (อัตราภาษี ร้อยละ20)

$1,875

อัตราปิ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

32

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
(บาท)

60,000

*** อัตราปิ ดจะใช้วดั มูลค่าของฐานภาษีที่ใช้จ่ายภาษีในอนาคตได้ดีที่สุด

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า18

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สกุลเงินเสียภาษี
(บาท)

อัตราแลกเปลีย่ น
(1 ดอลลาร์: บาท)

สกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน (ดอลลาร์)

มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์
ราคาทุน

3,000,000

30

$100,000

ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี
(อายุการให้ ประโยชน์ 10
ปี โดยเริ่ มต้ นคิดค่าเสื่อม
ราคาวันที่ 1 มกราคม
2557)

(300,000)

$(10,000)

มูลค่าตามบัญชี

2,700,000

$90,000

ฐานภาษีของอุปกรณ์
ราคาทุน

3,000,000

ค่าเสื่อมราคาทางภาษี
(อายุการให้ ประโยชน์ 5 ปี
โดยเริ่ มต้ นคิดค่าเสื่อม
ราคาวันที่ 1 มกราคม
2557)

(600,000)

ฐานภาษี

2,400,000

***32

$75,000

ผลแตกต่างชั่วคราว

$15,000

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (อัตราภาษี ร้อยละ 20)

$3,000

อัตราปิ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

32

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน (บาท)

96,000

*** อัตราปิ ดจะใช้วดั มูลค่าของฐานภาษีที่ใช้จ่ายภาษีในอนาคตได้ดีที่สุด

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า19

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 11 การรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากกรณี ขาดทุนทางภาษียกมาไม่
เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
บริษัท ก มีผลขาดทุนทางภาษีจานวน 100 ล้ านบาทซึ่ งจะใช้ ประโยชน์ทางภาษีได้ ภายใน 5 ปี นับ
จากปี 2XX1 และบริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ หักภาษีได้ ที่ เกี่ ยวกับค่าเสื่อมราคาที่ คาดว่าจะใช้
ประโยชน์ได้ ใน 12 ปี ข้ างหน้ าปี ละ 2 ล้ านบาท โดยผู้บริหารของบริษัท ก ได้ ประมาณการกาไรทาง
ภาษี ก่ อ นหั ก ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ หั ก ภาษี ได้ ใน 12 ปี ข้ างหน้ า โดยปี 2XX1 ถึงปี 2XX5 ปี ละ
10 ล้ านบาท และปี 2XX6 ถึงปี 2X12 เป็ นประมาณการผลขาดทุนทางภาษีทุกปี
การพิจารณารับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ จากผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ หักภาษีได้ ที่
เกี่ ยวกับค่าเสื่อมราคานั้นสามารถพิจารณาได้ ดังนี้
(ล้ านบาท)
ปี 2XX0 ปี 2XX1-ปี 2XX5 ปี 2XX6-ปี 2X12
ประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต
(ไม่รวมผลแตกต่างทางภาษีทหี่ ักภาษีได้ )
ปรับปรุงด้ วย
ค่าเสื่อมราคาที่ หักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีทสี่ ามารถรับรู้เป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ใช้ ได้ ภายใน 5 ปี ข้ างหน้ า)

50

50

-30

(24)

10

14

26

การพิจารณารับรู้สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชีสาหรับขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 รอบ
ระยะเวลาบั ญ ชีน้ั น จะต้ อ งปรั บ ปรุงด้ วย ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้ หัก ภาษี โดยไม่ พิ จารณาว่ า ผล
แตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้ หั ก ภาษี จ ะมี ก าไรทางภาษี ในอนาคตเพี ย งพอที่ จะรั บ รู้จานวนผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวดังกล่ าวเป็ นสิน ทรัพ ย์ภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญ ชีหรือไม่ จากตารางข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า
บริษัท ก สามารถรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษียกมาได้ เพียง 26 ล้ าน
บาท ในขณะที่ รั บ รู้ จ ากผลแตกต่ า งชั่ วคราวของค่ า เสื่อมราคาได้ เพี ย ง 10 ล้ า นบาท เนื่ องจาก
ประมาณกาไรทางภาษีไม่เพียงพอในปี ที่ 2XX6-2X12

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า20

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
• กิจการต้ องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชี
เนื่ องจากในหลายกรณี กิจการไม่สามารถจัดทาตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่ จะเกิด
การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ หรือมีความซับซ้ อนมากเกินไป
• กิจการต้ อ งทบทวนมูลค่ า ตามบัญ ชีของสิน ทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้ รอการตั ดบั ญ ชี ณ ทุ กสิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน และกิจการต้ องลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีลง
เมื่ อเห็นว่าไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ที่จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่ จะใช้ ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
• กิจการต้ องแสดงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
• มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาจเปลี่ ยนแปลงได้ แ ม้ ว่าจะไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ าของผลแตกต่างชั่ วคราวที่ เกี่ ยวข้ อง
ตัวอย่างของการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้
• การเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
• การประเมินประโยชน์ทจี่ ะได้ รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ
• การเปลี่ ยนแปลงลักษณะการได้ รับประโยชน์ทคี่ าดไว้ จากสินทรัพย์
การหักกลบ
กิจการต้ องนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน ไปหักกลบกับรายการหนี้สนิ ภาษีเงินได้ ของ
งวดปัจจุบันได้ ก็ต่อเมื่ อ
• กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายในการนาสินทรัพย์และหนี้สนิ ดังกล่าวมาหักกลบกัน และ
• กิจการตั้งใจจะจ่ ายชาระรายการดังกล่ าวด้ วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรั พย์และจ่าย
ชาระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
กิจการต้ องนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีได้ กต็ ่อเมื่ อ
• กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่ จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน มาหักกลบกับ หนี้สิน
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน และ
• ทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ ยวข้ องกับภาษี
เงิน ได้ ที่ประเมิน โดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่ วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ เป็ นไปตาม
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้
• หน่วยภาษีเดียวกัน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้ า21

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

• หน่วยภาษีต่างกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันด้ วยยอด
สุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแต่ละ
งวดกิจการคาดว่าจะจ่ายหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือรับชาระสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ
กิจการต้ องเปิ ดเผยส่วนประกอบที่ สาคัญของค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้
แยกกัน
• ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
• รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ ของงวดก่อนที่ รับรู้ในงวดปัจจุบัน
• ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดขึ้น หรือที่ กลับ
รายการ
• ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเกี่
ี่ ยวข้ องกับการเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษี
หรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่
• จานวนผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ยัง
ไม่ได้ บันทึกในงวดก่อนแต่กจิ การนามาใช้ เพื่ อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
• จานวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ ยังไม่ได้ บันทึก
ในงวดก่อนแต่กจิ การนามาใช้ เพื่ อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
• จานวนรวมของภาษี เงิน ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น และภาษี เงิน ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
รายการที่ บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ
• จานวนภาษีเงินได้ ทเี่ กี่ ยวข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น

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

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)
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