เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๔/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง ภาษีเงินได้
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ภาษีเงินได้
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๒ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๙) เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
ภาษีเงินได้
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2016 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 99
ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่า กั น และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่า นโดยคํา นึ ง ถึงข้ อ กํา หนดของ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1
บทนํา 2

บทนํา 3
บทนํา 4

(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นวิ ธี ห นี้ สิ น ตามงบแสดงฐานะการเงิ น ให้ ความสํา คั ญ กั บ
ผลแตกต่างชั่วคราว ผลแตกต่างชั่วคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
หรือหนี้สินกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินเหล่านั้นในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้
ฐานภาษี ของสินทรั พย์หรื อหนี้สิน หมายถึง มูลค่าของสินทรั พย์ หรื อหนี้สินที่วัดมูลค่าตาม
กฎหมายภาษีอากร ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก)
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมการงาน ไม่ได้ จัดสรรกําไรทั้งหมดให้ กับบริษัทใหญ่
หรือ ผู้ลงทุน ผู้ร่วมค้ า หรือ ผู้ร่วมดําเนินงาน
(ข)
การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ และไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น และ
(ค)
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ระบุได้ ซ่ึงได้ มาจากการรวมธุรกิจโดยทั่วไปรับรู้ตามมูลค่ายุติธรรม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี
นอกจากนี้ยังมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ
(ก)
มีการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินของกิจการ โดยใช้ สกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงาน แต่กาํ ไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน) ใช้ สกุลเงินที่แตกต่าง
(ข)
มี การปรั บมู ลค่ าสินทรั พย์ และหนี้ สินที่ไม่ เป็ นตั วเงิ น ภายใต้ มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่
เงินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
(ค)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากฐานภาษี
เมื่อเริ่มแรก
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การรั บ รู้ ห นี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ
สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิน ได้ รอการตัด บัญ ชี (ขึ้น อยู่ กับเงื่ อ นไขบางประการ) เมื่อ มีผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยมีข้อยกเว้ นดังที่กล่าวต่อไป
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ก าํ หนดให้ กิจการต้ องรั บรู้สินทรั พย์ภาษีเงินได้ ร อการตัดบัญ ชี
เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า กิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษี
3

บทนํา 5

บทนํา 6

บทนํา 7

บทนํา 8
บทนํา 9

เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้ หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะ
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ เพี ยงเท่าที่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี
มากพอ หรือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ากิจการจะมีกาํ ไรที่ต้องเสียภาษีมากพอ
ข้ อยกเว้ นที่กล่ าวถึงในบทนํา 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ รับรู้หนี้สินและ
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่ีเกิดจากสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่มูลค่าตามบัญชี ท่ีรับรู้
เมื่ อ เริ่ มแรกแตกต่ า งจากฐานภาษี เมื่อ เริ่ มแรก เพราะสถานการณ์ดังกล่ า วไม่ ก่ อ ให้ เกิด
ผลแตกต่างทางระยะเวลา จึงไม่ทาํ ให้ เกิดสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจาก
กําไรที่ยังไม่ได้ จัดสรรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลง
ค่ างบการเงิน ที่เ กี่ยวข้ อ ง) หรื อ การจัด สรรกํา ไรที่ไม่ทาํ ให้ เกิดหนี้สิน ภาษีเงินได้ ในกรณี
ต่อไปนี้
6.1
บริ ษัทใหญ่ ผู้ลงทุน ผู้ร่วมค้ า หรื อผู้ร่วมดําเนินงานสามารถควบคุ มจังหวะเวลา
ของ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว และ
6.2
มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าผลแตกต่ างชั่วคราวจะไม่กลั บรายการในอนาคต
อันใกล้
ข้ อห้ ามดังกล่าวทําให้ กิจการมิได้ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยผลรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ความเป็ นไปได้ ในการรับรู้) หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดมูลค่าของค่าความนิยม หรือการรั บรู้ผลกําไรจากการต่อรองราคา
ซื้อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี ท่ี
เกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลกระทบทางภาษีท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการได้ ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ บางรายการอาจขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการได้ ประโยชน์หรือการจ่ายชําระ เช่น
9.1
ในบางประเทศ อัตราภาษีท่คี ิดจากผลกําไรจากการขายสินทรัพย์เสียภาษีต่างจาก
รายได้ ทางภาษี และ
9.2
ในบางประเทศ จํานวนที่ใช้ หักภาษีได้ จากขายสินทรัพย์มีจาํ นวนมากกว่าจํานวนที่
อาจใช้ หักภาษีในรูปค่าเสื่อมราคา
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตั ดบั ญ ชี ต ามผลกระทบทางภาษีท่ีเกิดขึ้น ภายหลั งตามลัก ษณะที่กิจการคาดว่ า จะ
ได้ ป ระโยชน์ จ ากมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรั พย์หรื อ การจ่ ายชําระจากมู ลค่ าตามบั ญชี ของ
หนี้สนิ
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บทนํา 10 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ อนุ ญาตให้ กิจการคิ ดลดมู ลค่ าของสินทรั พย์ และหนี้ สินภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชี
บทนํา 11 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้กาํ หนดให้ กิจการที่แยกแสดงรายการสินทรั พย์และหนี้สินเป็ น
รายการที่หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนไม่ควรจัดประเภทสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สนิ หมุนเวียน
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีข้อกําหนดที่เข้ มงวดขึ้นเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบั ญชี และหนี้ สินภาษีเงิน ได้ ร อการตัดบัญ ชี โดยอ้ า งอิงตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
บทนํา 13 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้
13.1 การกระทบยอดระหว่างค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรื อรายได้ ภาษีเงินได้ กับผลคูณของ
กําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีท่ใี ช้ หรือ
13.2 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีท่ใี ช้
นอกจากนี้มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ยังกําหนดให้ กิจการต้ องอธิบายถึงการเปลี่ ยนแปลง
อัตราภาษีท่ใี ช้ โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
บทนํา 14 ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมถึง
14.1 ผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ี
ยังไม่ได้ ใช้
14.1.1 มู ลค่ าของสิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชีท่รี ับรู้ และ
14.1.2 มู ลค่ าของรายได้ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี หรื อ ค่ าใช้ จ่ ายภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชี ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่าดังกล่าวไม่ปรากฏ
อย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
14.2 ค่าใช้ จ่ายทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้
14.2.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
14.2.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
14.3 มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละลั ก ษณะของหลั ก ฐานที่ใ ช้
สนับสนุนการรับรู้ เมื่อ
14.3.1 การใช้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ข้ ึ นอยู่ กั บ
กําไรทางภาษี ในอนาคตที่เกินกว่ ากําไรที่เกิดจากการกลั บรายการของ
ผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีท่มี ีอยู่ และ
14.3.2 กิจการประสบปั ญหาขาดทุนในงวดปั จจุ บันหรืองวดก่อนตามกฎหมาย
ภาษีอากร ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้
ประเด็นหลักของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ อยู่ท่กี ารรับรู้ผลกระทบทางภาษีท้งั ในงวดปัจจุบัน
และอนาคตจาก
ก
การได้ รับประโยชน์ในอนาคตซึ่ งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ ายชําระใน
อนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ
ข
รายการและเหตุการณ์อ่นื ของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้นฐานของการรั บรู้สินทรัพย์และหนี้สิน คือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่าตนจะได้ รับ
ประโยชน์ จากมู ลค่ า ตามบั ญชี ของสิน ทรั พ ย์หรื อ จ่ ายชํา ระมู ลค่า ตามบั ญ ชีของหนี้ สิน หากมี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าการได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่าย
ชําระมู ลค่ าตามบัญชี ของหนี้สินดังกล่ าวจะมีผลทําให้ ก ิจ การต้ อ งจ่ า ยภาษีเ งิน ได้ ใ นอนาคต
เพิ่ ม ขึ้ น (หรื อ ลดลง) จากจํา นวนภาษีท่ีต้ อ งจ่ า ยหากการรั บ ประโยชน์จ ากสิน ทรั พ ย์ห รื อ
การชํา ระหนี้ สิน นั้ น ไม่ มีผ ลกระทบทางภาษี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ อง
รั บ รู้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี (หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ) โดยมี
ข้ อยกเว้ นบางประการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การต้ องบั น ทึก ผลกระทบทางภาษี ของรายการและ
เหตุการณ์อ่ ืน ในลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้น ดังนั้นหากกิจการ
รั บ รู้ ร ายการและเหตุ ก ารณ์ อ่ ืน ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น กิจ การจะต้ อ งรั บ รู้ ผ ลกระทบทางภาษี
ที่เกี่ยวข้ องในกําไรหรื อขาดทุนด้ วยเช่ นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ ืนที่ไม่ได้ รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน (รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) กิจการต้ อง
บัน ทึก รายการภาษี ท่ีเ กี่ยวข้ อ งกับ รายการที่ไม่ ได้ รับ รู้ ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น นั้ น (รั บ รู้ในกํา ไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นหรื อรั บรู้ ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของเช่ นกัน) ในทํานองเดียวกัน การรั บรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
จะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจํานวนผลกําไรที่รับรู้จากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ
นอกจากนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ยั ง กํา หนดเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ การแสดง
รายการภาษีเงินได้ ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้
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ขอบเขต
1
2
3
4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั วิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีท้งั หลายของกิจการทั้งภายในประเทศ
และต่ างประเทศที่คาํ นวณจากกําไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซ่ึงบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และการร่ วม
การงานต้ องจ่าย เนื่องจากการจําหน่ายเงินกําไรให้ แก่กจิ การที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดวิธีการบัญชีสาํ หรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล (ดูมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บที่ 20 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การบัญ ชี สํา หรั บเงิ น อุ ดหนุ น จากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )) หรือเครดิตภาษี
จากการลงทุ น อย่ างไรก็ดี มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ กําหนดวิ ธี การบั ญชี ส ําหรั บผลแตกต่ าง
ชั่วคราวที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว

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) สําหรับงวดซึ่งคํานวณตาม
เกณฑ์ที่กําหนดโดยหน่ว ยงานจัดเก็บภาษี
เพื่อใช้คํานวณภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชํ าระ (หรือ
ได้รบั คืน)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

หมายถึง

ผลรวมของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน
และภาษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บัญ ชี ที่ ใ ช้ใ น
การคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบัน

หมายถึง

จํ านวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชํ าระหรื อสามารถ
ขอคื น ได้ ซึ่ งเกิ ด จากกํ า ไร (ขาดทุ น )
ทางภาษีสําหรับงวด

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

หมายถึง

จํ านวนภาษี เ งิ น ได้ที่ กิ จ การต้ อ งจ่ ายใน
อนาคตซึ่ ง เกิ ด จากผลแตกต่ า งชั ว่ คราว
ทีต่ อ้ งเสียภาษี
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

หมายถึง

จํ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคื น
ได้ในอนาคตซึ่งเกิดจาก
(ก) ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
(ข) ขาดทุ น ทางภาษี ที่ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ย กไป
และ
(ค) เครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ยกไป

ผลแตกต่างชัว่ คราว

หมายถึง

ผลแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้ สินนั้น ผลแตกต่างชัว่ คราวอาจจัดเป็ น
ประเภทใดประเภทหนึง่ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลแตกต่ า งชั ว่ คราวที่ต้อ งเสี ย ภาษี
หมายถึง ผลแตกต่างชัว่ คราวที่กิจการ
ต้องนําไปรวมเป็ นรายได้ในการคํานวณ
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสํ าหรับงวด
อนาคต เมื่อ กิ จการได้รบั ประโยชน์
จากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์
หรื อ จ่ า ยชํ า ระมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
หนี้ สิน หรือ
(ข) ผลแตกต่ า งชั ่ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี
หมายถึง ผลแตกต่างชัว่ คราวที่กิจการ
สามารถนํ า ไปหัก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยใน
การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี
สําหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รบั
ประโยชน์จ ากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์ห รื อ จ่ า ยชํ า ระมู ล ค่ า ตาม
บัญชีของหนี้ สิน

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิน

หมายถึง

มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางภาษีอากร

ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน
และค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
8

ฐานภาษี
7

ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ท่กี ฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีเมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้ รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ฐานภาษีของสินทรัพย์จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ตัวอย่าง
1

2
3
4

5

เครื่องจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้ วจากงวดก่อนๆ ถึงงวดปัจจุบันเป็ น
จํานวน 30 มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่าเสื่อมราคา
หรือจากการถือเป็ นต้ นทุนเมื่อจําหน่ายเครื่องจักร รายได้ ท่เี กิดจากการใช้ เครื่องจักรและ
กําไรจากการจําหน่ ายเครื่ องจั กรต้ องนํามาเสียภาษี ส่ วนผลขาดทุ นจากการจําหน่ าย
เครื่องจักรสามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ดังนั้น ฐานภาษีของเครือ่ งจักรคือ 70
ดอกเบี้ ยค้ างรั บมี มูลค่ าตามบั ญชี 100 หากรายได้ ดอกเบี้ ยเสียภาษี เงินได้ ตามเกณฑ์
เงินสด ฐานภาษีสาํ หรับดอกเบี้ยค้างรับจะเท่ากับศูนย์ (สําหรับประเทศไทย รายได้ ท่เี กี่ยวข้ อง
กับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
ลู ก หนี้ การค้ า มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100 รายได้ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งรวมอยู่ ใ นกํา ไร (ขาดทุ น )
ทางภาษีแล้ ว ดังนั้น ฐานภาษีของลูกหนี้การค้าจึงเท่ากับ 100
เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปันผลดังกล่าวไม่ต้องนํามา
คํานวณเพื่ อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็ นไป
ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่ งประมวลรั ษฎากร) ทั้งนี้ มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์
ดังกล่ า วสามารถนํ า มาหัก จากประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ ได้ทัง้ จํา นวน ดังนัน้ ฐานภาษี
สําหรับเงินปันผลค้างรับจึงเท่ากับ 1001
ลูกหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่ าตามบั ญชี 100 การจ่ ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้
ดังนั้น ฐานภาษีสาํ หรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100

8

ฐานภาษีของหนี้สนิ หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ หักด้ วยมูลค่าของหนี้สินที่กฎหมายภาษี
อากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ในอนาคต ในกรณีของรายได้ รับล่ วงหน้ า ฐานภาษีของ
หนี้สนิ คือ มูลค่าตามบัญชีหักด้ วยจํานวนรายได้ ท่ไี ม่ต้องนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต

1

จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ีไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อกี วิธหี นึ่งคือ เงินปั นผล
ค้ างรับมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อตั ราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซ่ึงเท่ากับ 100
ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คอื ไม่มหี นี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

9

ตัวอย่าง
1

2

3
4
5

9

10

2

หนี้สนิ หมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีตามเกณฑ์เงิ นสด ฐานภาษี สําหรับค่ าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเท่ ากับ
ศูนย์ (สําหรับประเทศไทย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งสอดคล้ อง
กับมาตรฐานการบัญชี)
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นรวมถึ ง ดอกเบี้ ยรั บ ล่ ว งหน้ า มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100 หากรายได้ ท่ี
เกี่ยวข้ องต้ องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษี สําหรับดอกเบี้ ยรับล่วงหน้าจะ
เท่ า กับ ศู น ย์ (สําหรั บประเทศไทยรายได้ ท่ีเกี่ยวข้ อ งกับดอกเบี้ ยจะคํา นวณภาษี ตาม
เกณฑ์สทิ ธิ ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
หนี้สนิ หมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องได้
นําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีแล้ ว ฐานภาษีของค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจะเท่ากับ 100
หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรือ
เงินเพิ่มไม่สามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้ อง
กับภาษีสรรพากร) ดังนั้นฐานภาษีสาํ หรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค้างจ่ายจึงเท่ากับ 1002
เจ้ าหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบทางภาษี ดังนั้น
ฐานภาษีสาํ หรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100

รายการบางรายการมีฐานภาษีได้ ถึงแม้ ว่ารายการนั้ นจะไม่ ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่ างเช่ น ต้ นทุนวิจัยซึ่งกิจการรั บรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไร
ทางบัญชีในงวดบัญชีท่คี ่าใช้ จ่ายนั้นเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถนําไปถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่ าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่ างฐานภาษี ของต้ นทุ นวิ จัย
(คือ จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคตได้ ) กับมูลค่าตามบัญชี
ซึ่งในที่น้ ีเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งก่อให้ เกิดสินทรั พย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ในกรณีท่ีฐ านภาษีข องสิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน ไม่ ป รากฏให้ เ ห็น อย่า งชัด เจน กิจ การควรใช้
หลั กการพื้ นฐานซึ่ งมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ใช้ คือ กิจการต้ องรั บรู้ หนี้สิน (หรื อสินทรั พย์ )
ภาษี เ งิน ได้ ร อการตัด บั ญ ชี ก็ต่ อ เมื่อ การได้ รั บ ประโยชน์จ ากมูล ค่า ตามบัญ ชีของสิน ทรั พ ย์
หรื อ การชํา ระหนี้ สิน ตามมู ลค่ า ตามบัญ ชีของหนี้ สิน ส่งผลให้ กิจ การต้ อ งจ่ า ยภาษีเงิน ได้ ใ น
อนาคตเพิ่ มขึ้น (หรื อลดลง) จากจํานวนภาษีท่ีต้ อ งจ่ า ยหากการรั บ ประโยชน์จ ากสิน ทรั พ ย์
หรื อการชําระหนี้สินนั้ นไม่มีผลกระทบทางภาษี เว้ นแต่มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ จะกําหนด
เป็ นอย่ างอื่น ดังตัวอย่าง ค ที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 51ก

จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ีไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อกี วิธหี นึ่งคือ เบี้ยปรับหรือ
เงินเพิ่มค้ างจ่ายมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อตั ราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีซ่ึงเท่ากับ
100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คอื ไม่มสี นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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11

สําหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างชั่วคราวคํานวณได้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรั พย์และหนี้สินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีท่ีเหมาะสม ซึ่งฐานภาษีน้ ีอ้างอิงจากแบบ
แสดงรายการเสียภาษีรวมสําหรั บประเทศที่อนุ ญาตให้ ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้
ในบางประเทศ ฐานภาษีอ้างอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
12

13
14

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั สําหรับงวดปัจจุบนั และงวดทีผ่ ่านมาที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระต้องรับรู ้
เป็ นหนี้ สิน แต่ หากจํ านวนภาษีที่ได้ชําระไปแล้วในงวดปั จจุ บนั และงวดที่ผ่านมามากกว่ า
ภาษีทีต่ อ้ งชําระสําหรับงวดนั้นๆ ต้องรับรูส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์
ผลประโยชน์ที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ในงวดก่อนได้ ต้องรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ (กรณีนยัี้ งไม่มีในประเทศไทย)
เมื่อกิจการนําขาดทุนทางภาษีไปใช้ เพื่อลดภาษีเงินได้ ปัจจุบันของงวดก่อน กิจการรับรู้ประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าวเป็ นสินทรั พย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดขึ้น เนื่องจากมีความเป็ นไปได้
ค่ อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับ ประโยชน์จากสินทรั พย์ดังกล่ า ว และผลประโยชน์น้ั นสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
15

16

กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสีย
ภาษีทุกรายการ ยกเว้นกรณีทีห่ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกิดจาก
15.1 การรับรูค้ ่าความนิยมเมือ่ เริม่ แรก หรือ
15.2 การรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้ สินทีเ่ กิดจากรายการ
15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่
เกิดรายการนั้น
อย่างไรก็ตาม สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขาและบริษทั ร่วม รวมถึงส่วนได้เสียในการร่วมการงาน กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 39
หลักการพื้ นฐานของการรั บรู้สินทรั พย์ คือ กิจการจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเข้ าสู่กิจการในอนาคต ในกรณีท่มี ูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์ มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีสูง
กว่ ามู ลค่ าสิน ทรั พย์ท่ีสามารถนํา ไปหักในการคํานวณภาษี ผลแตกต่างนี้ถือเป็ นผลแตกต่ า ง
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ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและภาระที่กิจการจะต้ องจ่ ายภาษีเงินได้ ในอนาคตจากการนี้คือหนี้สิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่ีเกี่ยวข้ องนั้น จะทําให้ กิจการมีกาํ ไรทางภาษี ผลดังกล่าวทําให้ เป็ นไปได้
ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีกิ จ การจะเสี ยประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ไปในรู ป ของการจ่ า ยภาษี เงิ น ได้ ดั ง นั้ น
มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการรั บรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทุกรายการ
ยกเว้ นกรณีท่อี ธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 39
ตัวอย่าง
สินทรั พย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่ าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา
ภาษีร้อยละ 25
ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ คื อ 60 (ต้ น ทุ น 150 หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมทางภาษี 90)
ในการได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทีม่ ีมูลค่ าตามบัญชีเท่ากับ 100 กิจการต้องมีรายได้ทีต่ อ้ ง
เสียภาษีเท่ากับ 100 ในขณะที ่ สามารถหักค่ าเสือ่ มราคาทางภาษี ได้อีกเพียง 60 ดังนัน้ กิจการ
จะต้องจ่ายภาษี เงินได้เท่ากับ 10 (40 x 25%) เมื ่อได้รับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของ
สิ น ทรัพ ย์ ผลแตกต่ า งระหว่า งมูลค่ าตามบัญ ชี 100 กับ ฐานภาษี 60 ถื อ เป็ นผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวที ่ตอ้ งเสียภาษี 40 กรณี น้ ี กิ จการจึงต้องรับรู ห้ นี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวน 10 (40 x 25%) ซึ ่งแสดงถึงภาษี เงินได้ทีก่ ิ จการจะต้องจ่ายในอนาคต เมื่อกิจการ
ได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
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ผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการต้ องนํารายได้ หรือค่าใช้ จ่ายไปรวมคํานวณกําไร
ทางบัญชีในงวดหนึ่งในขณะที่ต้องนําจํานวนดังกล่ าวไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีในอีกงวดหนึ่ง
ผลแตกต่างชั่วคราวในลักษณะนี้โดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่างชั่วคราว
ตามตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ จั ด เป็ นผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ซึ่ ง มี ผ ลทํา ให้ เ กิ ด หนี้ สิ น
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
17.1 กิจการนํารายได้ ดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
แต่ในบางประเทศกําหนดให้ นาํ รายได้ ดอกเบี้ยรั บไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินได้
เมื่อได้ รับเงินสด ในกรณีน้ ีฐานภาษีของดอกเบี้ยค้ างรับที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
จะมีค่าเป็ นศู นย์ เนื่องจากรายได้ ดอกเบี้ ยรั บจะไม่ ถือรวมเป็ นกําไรทางภาษี จนกว่ า
กิจการจะได้ รับเงินสด
17.2 มู ลค่ า ค่ าเสื่อ มราคาที่ใช้ ในการคํา นวณกํา ไร (ขาดทุน ) ทางภาษี อ าจแตกต่า งจาก
มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ ในการคํานวณกําไรทางบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวในกรณีน้ ี
จะเท่ า กั บ ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์กับ ฐานภาษี ข องสิน ทรั พ ย์
ซึ่งฐานภาษีคาํ นวณจากราคาทุนเดิมของสินทรั พย์หักด้ วยจํานวนที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด
ของสิน ทรั พ ย์ท่ีก ฎหมายภาษี อ ากรยอมให้ นํา ไปหั ก ในการคํา นวณกํา ไรทางภาษี
12
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สําหรับงวดปั จจุ บันและงวดก่อนได้ หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีมากกว่าค่าเสื่อมราคา
ทางบัญชี จะทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีข้ ึน และกิจการต้ องบันทึก
เป็ นหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่าค่าเสื่อมราคา
ทางบั ญชี จะทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่ งมีผลทําให้ เกิดสินทรั พย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และ
17.3 กิจ การอาจบั น ทึก ต้ น ทุ นในการพั ฒนาเป็ นสิน ทรั พย์แ ละทยอยตัดจํา หน่ ายในงวด
อนาคตเพื่ อนําไปคํานวณกําไรทางบัญชี แต่นําต้ นทุนในการพั ฒนาทั้งหมดไปรวม
คํา นวณกํา ไรทางภาษี ใ นงวดบั ญ ชี ท่ีเ กิด รายการ ในกรณี น้ ี ต้ น ทุ น ในการพั ฒ นา
มีฐานภาษีเท่ากับศู นย์เนื่ องจากได้ หักจากกําไรทางภาษีท้ังจํานวนแล้ ว ผลแตกต่าง
ชั่วคราวจึงเท่ากับผลต่างระหว่ างมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนในการพั ฒนากับฐานภาษี
(โดยฐานภาษีมีค่าเท่ากับศูนย์)
ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
18.1 ต้ นทุ น ในการรวมธุ ร กิ จ ได้ ปั น ส่ ว นให้ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ มาและหนี้ สิ น ที่ ร ะบุ ไ ด้
ตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่ไม่มีรายการปรับปรุง
ทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20)
18.3 กิจการมีค่าความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้ าที่ 21)
18.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเมื่อ
เริ่ มแรก เช่ น กรณีท่ีกิจการได้ รับประโยชน์ จากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นรายการ
สินทรัพย์ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ท่ไี ด้ ไม่ต้องเสียภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 22 และ 33) หรือ
18.5 มู ลค่ าตามบั ญชี ของเงิ นลงทุ นในบริ ษั ทย่ อย สาขาและบริ ษั ทร่ วม หรื อส่วนได้ เสีย
ในการร่ ว มการงาน แตกต่ า งจากฐานภาษี ข องเงิ น ลงทุ น หรื อ ส่ ว นได้ เสี ย นั้ น
(ดูย่อหน้ าที่ 38 ถึง 45)
การรวมธุ รกิจ
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ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จาํ กัด สินทรั พย์ท่ีได้ มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ กรณีน้ ีผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นหากฐานภาษีของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา
และหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ ดังกล่ าวไม่ได้ รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรือได้ รับผลกระทบที่
แตกต่าง ตัวอย่างเช่น หากกิจการปรับเพิ่ มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
แต่ ฐานภาษี ของสินทรั พย์ ยั งคงมี ค่ าเท่ากับต้ นทุ นเดิ มตามบั ญชี ของเจ้ าของเดิ ม ในกรณี น้ ี จะ
เกิดผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ต้องเสียภาษี ข้ ึนและต้ องบั นทึกเป็ นหนี้ สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การรั บรู้ หนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี ดังกล่ าวนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่ าความนิ ยม
(ดูย่อหน้ าที่ 66)
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สินทรัพย์ทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกําหนดให้ กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์
บางประเภทด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือให้ ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง สินทรัพ ย์ไม่ มีตัวตน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพื ่อ การลงทุ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ในบางประเทศการตี ร าคาหรื อ การปรั บ ปรุ งราคา
สินทรัพย์ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาํ หรับงวดปั จจุ บัน
ทําให้ ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ จึงทําให้ ไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว สําหรับ
ประเทศอื่นๆ การตีราคาหรื อการปรั บปรุงราคาสินทรั พย์ไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางภาษีในงวด
ที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีน้ ีกิจการจึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์
อย่ างไรก็ตามการได้ รับประโยชน์ในอนาคตตามมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลทําให้ เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีต่อกิจการและจํานวนที่นาํ มาหักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ จะแตกต่าง
จากมูลค่าที่ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังนั้ นผลแตกต่างระหว่ างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่กบั ฐานภาษีถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งจะต้ องรับรู้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบั ญ ชี หรื อสินทรั พ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ด้วย
20.1 กิจ การไม่ มีความตั้ งใจที่จ ะจํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ในกรณีน้ ี กิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์
จากมูลค่าตามบัญชีท่ตี ีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้ สินทรัพย์ ซึ่งจะก่อให้ เกิดรายได้
ทางภาษีท่สี ูงกว่ าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ ายใน
งวดอนาคต หรือ
20.2 กิจ การสามารถชะลอการจ่ ายภาษี เงิ นได้ ของกําไรฝ่ ายทุ นออกไป หากนํา เงิ นที่ได้
จากการขายไปลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน สําหรับกรณีน้ ี กิจการยังคง
มี ภ าระภาษี เ งิ น ได้ เมื่ อ กิจ การขายสิน ทรั พ ย์ ท่ีมี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ งนั้ น ไป หรื อ นํา
สินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้
ค่าความนิยม
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ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิจ คื อ มู ล ค่ า ตามย่ อ หน้ า ที่ 21.1 ที่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตาม
ย่อหน้ าที่ 21.2 ดังต่อไปนี้
21.1 ผลรวมของ
21.1.1 สิ่ ง ตอบแทนที่ โอนให้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งปกติรับรู้
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ
14
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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
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในผู้ถูกซื้อที่ถือ
โดยผู้ซ้ ือไว้ ก่อนแล้ วในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ
21.2 มูลค่าสุทธิของสินทรั พย์ท่ีได้ มาและหนี้สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจที่วัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี อ ากรหลายแห่ งไม่ อ นุ ญาตให้ นําส่ ว นที่ลดลงของมูลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
ค่าความนิยมมาหั กเป็ นรายจ่ ายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย)
นอกจากนี้ในประเทศดั งกล่ า ว ราคาทุ นของค่ า ความนิ ยมถื อ เป็ นรายจ่ า ยทางภาษีไม่ได้ เมื่อ
บริ ษั ท ย่ อ ยจํา หน่ า ยธุ ร กิ จ นั้ น ออกไป ในกรณี น้ ี ค่ า ความนิ ย มจะมี ฐ านภาษี เ ป็ นศู น ย์ และ
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับฐานภาษีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สิน
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ ป็ นผลจากกรณี ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากค่ า ความนิ ย มเป็ นเพี ย ง
การวัดมูลค่าคงเหลือ และหากมีการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะทําให้ มูลค่าตามบัญชี
ของค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
การลดลงในภายหลั ง ของหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ีไ ม่ ไ ด้ รั บ รู้ เนื่ อ งจากเกิ ด จาก
ค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ถือว่าเป็ นผลจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ให้
รั บ รู้ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ต ามย่ อ หน้ า ที่ 15.1 ตั ว อย่ า งเช่ น ในการรวมธุ ร กิ จ
หากกิจการรับรู้ค่าความนิยมจํานวน 100 แต่ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่อหน้ าที่ 15.1 ไม่อนุญาตให้
กิจการรั บรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในกรณีน้ ีหากภายหลังกิจการรั บรู้ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม 20 จํ า นวนผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ องเสี ย ภาษี ท่ี เ กี่ ย วกั บ
ค่ า ความนิ ยมจะลดลงจาก 100 เป็ น 80 ทํา ให้ มู ลค่ า ของหนี้ สิน ภาษี เงิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี
ที่ยังไม่ได้ รับรู้ลดลงด้ วย การลดลงของหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีท่ไี ม่ได้ รับรู้ดังกล่าวเกี่ยวข้ อง
กับค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ กจิ การรับรู้ตามย่อหน้ าที่ 15.1
หนี้ สิน 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 งกับ
ค่าความนิยมให้ รับรู้ได้ หากไม่ได้ เกิดขึ้นจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น
หากในการรวมธุ ร กิ จ กิจ การรั บ รู้ ค่ า ความนิ ย มจํา นวน 100 หั ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทางภาษี ไ ด้
ในอัตราร้ อยละ 20 ต่อปี นับตั้งแต่ปีที่ได้ มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100 ณ วันที่
รั บรู้ เริ่ มแรกและเท่ากับ 80 ณ สิ้นปี ที่ได้ มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่ าความนิ ยมคงเหลื อ
ณ สิ้นปี ที่ได้ มา ไม่เปลี่ยนแปลงจากจํานวน 100 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจาํ นวน 20
จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี นั้น เนื่องจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีน้ันไม่เกี่ยวกับค่าความนิยม
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก กิจการจึงต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมือ่ เริม่ แรก
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ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวอาจเกิดขึ้ น จากการรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน เมื่ อเริ่ มแรก เช่ น ในกรณี
กิจการไม่สามารถนําต้ นทุนของสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณ
กําไรสุทธิทางภาษี เป็ นต้ น วิธกี ารทางบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของรายการที่ทาํ ให้ ต้องรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก ดังต่อไปนี้
22.1 ในการรวมธุ ร กิจ กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ หนี้ สิน หรื อ สิน ทรั พ ย์ภ าษี เ งิน ได้ ร อการตัด บั ญ ชี
ซึ่งจํานวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจํานวนค่าความนิยมหรือจํานวนกําไรจากการซื้อ
ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 19)
22.2 หากรายการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี กิจการต้ องรับรู้
หนี้สินหรือสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้ องรั บรู้ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 59)
22.3 หากรายการที่เกิดขึ้นไม่ใช่ การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและ
กําไรทางภาษีและถ้ ารายการนั้นไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 24
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ด้ วยยอดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงดังกล่าวจะ
ส่ งผลให้ งบการเงิ น มีความโปร่ งใสน้ อ ยลง ดังนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ จึ งไม่
อนุญาตให้ กจิ การรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกรณีดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็ นการรั บรู้เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรู้ภายหลัง (ดูตัวอย่างประกอบข้ างล่าง)
นอกจากนี้กิจ การยั งไม่สามารถบันทึก การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดกับ
บัญชีหนี้สินหรื อสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ียังไม่ ได้ รับรู้น้ันเมื่อสินทรัพย์
นั้นมีการสึกหรอและเสื่อมราคา
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 22.3
กิจการตั้งใจจะใช้ สินทรั พย์ท่ีมีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใช้ งาน 5 ปี หลังจากนั้ นจะ
จําหน่ ายสินทรั พ ย์น้ั นตามมู ลค่าคงเหลือเท่ากับศู นย์ อัตราภาษี เงินได้ เท่ากับร้ อยละ 40
ค่าเสื่อมราคาสินทรั พย์ไม่สามารถถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี และในการจําหน่ ายสินทรั พย์
กําไรจากการจําหน่ายไม่ต้องเสียภาษี และขาดทุนจากการจําหน่ายเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
เมื ่อ กิ จการได้รับ ประโยชน์จ ากมูลค่ า ตามบัญ ชีของสินทรัพ ย์ กิ จ การจะมี ร ายได้ทางภาษี
เท่ า กับ 1,000 และต้อ งเสี ยภาษี เท่ ากับ 400 แต่ กิ จ การไม่ ต ้อ งบัน ทึ ก หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้
รอการตัดบัญชี ทีเ่ กิดขึ้นจํานวน 400 เนือ่ งจากกรณีน้ ี เป็ นผลจากการรับรูส้ ินทรัพย์เมือ่ เริ่มแรก
ในปี ต่ อ ไปมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพ ย์เท่ ากับ 800 หากกิจ การมีร ายได้ทางภาษี เท่ ากับ
800 กิจการต้องเสียภาษี จาํ นวน 320 กิจการไม่ตอ้ งบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จํานวน 320 เนือ่ งจากกรณีน้ ีเป็ นผลมาจากการรับรูส้ ินทรัพย์เมือ่ เริ่มแรก
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) กําหนดให้ ผ้ ูออกตราสารแบบผสม (เช่ น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วน
ของตราสารที่เป็ นหนี้สนิ เป็ นหนี้สิน และส่วนที่เป็ นส่วนของทุนเป็ นส่วนของทุน ในบางประเทศ
ฐานภาษีของส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ในการรับรู้เริ่มแรกจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของ
ผลรวมของส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจะเกิด
จากการรั บ รู้ เ ริ่ ม แรกของส่ ว นประกอบที่เป็ นทุ น ซึ่ งแยกออกจากส่ว นประกอบที่เป็ นหนี้ สิน
ดังนั้นกรณีน้ ีจึงไม่อยู่ ในข้ อยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 15.2 และกิจการต้ องรั บรู้หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี นอกจากนี้ย่อหน้ าที่ 61ก กําหนดว่า กิจการต้ องบันทึกภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
โดยตรงไปยังส่วนของทุนและย่อหน้ าที่ 58 กําหนดว่า กิจการต้ องบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นภายหลังเป็ นค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ในกําไรหรือขาดทุน
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
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กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุ กรายการ โดยรับรู เ้ ท่ า กับจํ า นวนที่ เ ป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า กิ จการจะมี กํ า ไรทางภาษี
เพียงพอทีจ่ ะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้หกั ภาษีได้ ทั้งนี้ กิจการต้องไม่รบั รูส้ ินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเ้ ริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่เกิดจากรายการ
ต่อไปนี้
24.1 รายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันทีเ่ กิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชี และกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษี
อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้นั เกีย่ วข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขา บริ ษทั ร่ ว มและส่ ว นได้เสี ยในการร่ วมการงาน ให้กิจการรับรู ส้ ิ นทรัพย์ภาษีเ งินได้
รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 44
หลั กการพื้ นฐานของการรั บรู้ หนี้สิน คือ กิจการจะต้ องสูญเสียทรั พยากรในรู ปของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สินในงวดอนาคต มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสีย
ไปนั้ นอาจนําไปหักเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้
หนี้สินนั้นได้ ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี
ของหนี้สนิ ขึ้น ซึ่งจะทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ ท่ี
กิจ การจะได้ รั บ คื น ในอนาคตเมื่ อ ส่วนของหนี้ สิน นั้ น สามารถนํา ไปหั ก จากกํา ไรทางภาษี ไ ด้
ในทํานองเดียวกัน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์มีน้อยกว่ าฐานภาษี ผลแตกต่างจะทําให้
เกิดสินทรั พ ย์ภาษีเ งิน ได้ รอการตัดบัญ ชี เป็ นจํา นวนเท่า กับ ภาษี เงินได้ ท่ีกิจ การจะได้ รับ คืน
ในอนาคต
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ตัวอย่าง
กิจการรั บรู้ต้นทุ นค่าประกันคุณภาพสินค้ าค้ างจ่ ายเป็ นหนี้ สินจํานวน 100 ในการคํานวณภาษี
กิจการไม่ สามารถนําต้ นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้ าไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายจนกว่ าจะจ่ายจริ ง
อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 25
ในกรณีน้ ี ฐานภาษี ของหนี้สินเป็ นศูนย์ (มูลค่ าตามบัญชี 100 หักด้วยมูลค่ าหนี้สินทีก่ ิจการ
สามารถนําไปหักเป็ นค่ าใช้จ่ายในการคํานวณภาษี ได้ในอนาคต) เมือ่ กิจการจ่ายชําระหนี้สิน
ตามมูลค่ าตามบัญชีจะทําให้กําไรทางภาษี ในอนาคตลดลงเท่ากับ 100 และภาษี ทีต่ อ้ งจ่าย
ในอนาคตจะลดลง เท่ า กับ 25 (100 x 25%) ผลต่ า งระหว่า งมูล ค่ า ตามบัญ ชี 100 กับ
ฐานภาษี ศู น ย์ เป็ นผลต่ า งชั่ว คราวที ่ใช้หัก ภาษี มีจํานวนเท่ ากับ 100 ดังนัน้ กิ จ การจึงต้อ ง
บันทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็ นไปได้
ค่ อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการลดลง
ของจํานวนภาษีทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าว
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ตัวอย่ างของผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่ งทําให้ เกิดสินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี
มีดังนี้
26.1 ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ ถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการคํา นวณกํา ไร
ทางบัญชี เนื่องจากพนักงานให้ บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการคํานวณกํา ไรทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่ อกิจการจ่ า ยเงิน สมทบให้ ก องทุน หรื อเมื่ อ
กิจ การจ่ า ยเงิ น ผลประโยชน์ ภ ายหลั งการเลิ ก จ้ า งให้ แ ก่ พ นั ก งาน ในกรณีน้ ี จะเกิด
ผลแตกต่ างชั่ วคราวระหว่ างมูลค่ าตามบั ญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของ
หนี้สินมีค่าเป็ นศูนย์ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง กิ จ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในรู ป ของ
ค่าใช้ จ่ายที่สามารถนําไปหักจากกําไรทางภาษีเมื่อกิจการจ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุน
หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ แก่พนักงาน
26.2 กิจการรั บรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดที่เกิด
รายการ แต่อาจไม่ สามารถนําจํานวนดังกล่ าวไปหั กในการคํานวณกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษีได้ จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้ นทุนในการวิจัย
(จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตามบัญชี
ซึ่งเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
26.3 ด้ ว ยข้ อ ยกเว้ นที่ จํา กั ด กิ จ การรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ มาและหนี้ สิ น ที่ ร ะบุ ไ ด้ จ าก
การรวมธุรกิจด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สิน ณ วันที่ได้
รั บมาแต่ยังไม่สามารถนําต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องไปหักเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไร
ทางภาษี ได้ จนกว่ าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่ วคราวที่ใช้ หักภาษี
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และสิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี นอกจากนี้ จะเกิด สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีได้ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ รับมามีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นจากทั้งสองกรณีข้างต้ นจะส่งผลกระทบ
ต่อค่าความนิยม (ดูย่อหน้ าที่ 66) และ
26.4 กิจ การอาจบั น ทึก สิน ทรั พ ย์ บ างรายการด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรม หรื อ อาจตี ร าคาใหม่
โดยไม่มีการปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20) ในกรณีน้ ีจะเกิดผล
แตกต่ า งชั่ ว คราว ที่ ใ ช้ หั ก ภาษี ข้ ึ น หากฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ มี จํา นวนมากกว่ า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
การกลั บ รายการของผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ใช้ หักภาษี จะมีผลทําให้ กาํ ไรทางภาษีสาํ หรั บงวด
อนาคตลดลง อย่างไรก็ตาม กิจการจะได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ ท่ี
จ่ายลดลงก็ต่อเมื่อกิจการมีกาํ ไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนํารายการนั้นมาหักได้ ดังนั้นกิจการ
จะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมี
กําไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีมาหักได้
มีความเป็ นไปได้ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีได้
ก็ต่อเมื่อกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและ
หน่วยภาษีเดียวกันซึ่งมีจาํ นวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกิดการกลับรายการ
28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
หรือ
28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่เี กิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถยกไป
ใช้ ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาจเป็ นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทยจะ
อนุญาตให้ เฉพาะขาดทุนทางภาษีสทุ ธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังไป
ลดกําไรทางภาษีท่จี ะเกิดในอนาคตเท่านั้น)
ในสถานการณ์ดังกล่ าว กิจการรั บรู้สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีเกิดขึ้น
เมื่ อ กิจ การมี ผ ลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสีย ภาษี ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกับ หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี แ ละ
หน่วยภาษีเดียวกันไม่เพียงพอ กิจการสามารถรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกรณี
ดังต่อไปนี้
29.1 เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับหน่วยงาน
จัดเก็บ ภาษีแ ละหน่ ว ยภาษี หน่ วยเดียวกัน เพี ยงพอในงวดเดียวกัน กับที่มีก ารกลั บ
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่เี กิดจาก
สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บั ญ ชี สามารถยกไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ซ่ึ งอาจเป็ นงวด
ในอดีตหรื อในอนาคต ซึ่งเรื่ องนี้ กฎหมายภาษี ไทยให้ ใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการนํา
ขาดทุ น สุ ท ธิ ย กมาไม่ เ กิ น 5 รอบระยะเวลาบั ญ ชี ไ ปลดภาษี ใ นงวดอนาคต)
ในการประเมิน ว่ ากิจการจะมีก าํ ไรทางภาษีในงวดอนาคตเพี ยงพอหรื อไม่ กิจ การ
จะไม่พิจารณาจํานวนที่ต้องเสียภาษี ที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นาํ ไปหักภาษีซ่ึง
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คาดว่ าจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้น
จากผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ใช้ หักภาษี ในอนาคตนั้ นต้ อ งอาศั ยกําไรทางภาษีในงวด
อนาคต เพื่ อ พิ จ ารณาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิน ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ดังกล่าวเช่นกัน หรือ
29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทําให้ กจิ การมีกาํ ไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้
การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีท่ีกิจการปฏิบัติเพื่ อสร้ างหรื อเพิ่ มกําไรทางภาษีในงวดใด
งวดหนึ่ง ก่อนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ
กิจการสามารถสร้ างหรือเพิ่มกําไรทางภาษีได้ โดย
30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้ าง
30.2 ชะลอสิทธิเรียกร้ องการหักค่าใช้ จ่ายบางรายการจากกําไรทางภาษีไปในงวดอื่น
30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ท่มี ีราคาเพิ่มขึ้น แต่กิจการไม่สามารถปรับปรุง
ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อสะท้ อนราคาที่เพิ่มขึ้น และ
30.4 ขายสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดรายได้ ท่ไี ม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้
จากพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี) เพื่ อนําเงินไปซื้อเงินลงทุ นที่ก่อให้ เกิดรายได้
ที่ต้องเสียภาษีแทน
ถึงแม้ ว่าการวางแผนทางภาษีเป็ นการขยับกําไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ ข้ ึนมาอยู่ในงวดก่อนหน้ า
การนํา ผลขาดทุ น ทางภาษี หรื อ เครดิ ต ภาษี ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ยั ง ขึ้ นอยู่ กั บ ผลกํา ไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกิดจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดในอนาคตด้ วย
ในกรณีท่ีกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้ กิจการพิ จารณาแนวทางตาม
ที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 35 และ 36
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าความนิยม
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ถ้ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของค่ า ความนิ ยมที่เกิดจากการรวมธุร กิจ น้ อ ยกว่ า ฐานภาษี ผลแตกต่ า ง
ที่เกิดขึ้นจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของค่าความนิยมจะต้ องรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งในการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
การรวมธุรกิจ ซึ่งมูลค่าขึ้นอยู่กับความเป็ นไปได้ ท่ีว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมือ่ เริม่ แรก
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มีสถานการณ์หนึ่งที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรู้สินทรั พย์เมื่อเริ่มแรก
คือ กรณีท่ีกิจการได้ รับเงินอุดหนุ นเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ีไม่ต้องเสียภาษีจากรั ฐบาล โดยกิจการนํา
เงินอุดหนุ นดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ในทางภาษีกิจการไม่สามารถนํา
มูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ (ซึ่งเท่ากับฐานภาษี) ได้ มูลค่าตามบัญชี
20

ของสินทรัพย์จึงตํ่ากว่าฐานภาษีและทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีข้ ึน หรือในอีกกรณี
หนึ่ งกิจการอาจบั นทึกเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นรายได้ รอการตั ดบั ญชี ซึ่ งทําให้ เกิดผลต่ าง
ระหว่างรายได้ รอการตัดบัญชีกับฐานภาษีซ่ึงมีค่าเป็ นศูนย์ จึ งทําให้ เกิดเป็ นผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้ หักภาษีข้ นึ ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีการนําเสนออย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ ด้ วยเหตุผลตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 22
ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้
34
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กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษี
ที่ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้เ ท่ า ที่มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า กิจการจะมีกํา ไรทางภาษีใ นอนาคต
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ดงั กล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ัง
ไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นาํ ไปหักภาษี แต่ท้งั นี้การที่กิจการมีผลขาดทุน
ทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เป็ นหลักฐานสําคัญที่แสดงว่ ากิจการอาจจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
ดังนั้น เมื่อกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีท่เี กิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ได้ เท่าที่กิจการมีผล
แตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี เพี ยงพอ หรื อมีหลักฐานที่เชื่อได้ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ มาใช้ ประโยชน์ได้
ในสถานการณ์ข้างต้ น ย่ อหน้ า ที่ 82 กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุนการรับรู้รายการ
กิจการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความน่าจะเป็ นว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพี ยงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ีไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้
หรือไม่
36.1 กิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหน่ วยงานที่จัดเก็บภาษี
และหน่ วยเสียภาษีเดียวกัน ในจํานวนที่เพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้
หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่
36.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ หรื อ ไม่ ว่ ากิจการจะมีก าํ ไรทางภาษี ก่อนที่ผลขาดทุ น
ทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ จะหมดอายุลง
36.3 ผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ น้ัน เกิดจากสาเหตุท่สี ามารถระบุได้ และเหตุการณ์น้ัน
ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และ
36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 30) เพื่ อสร้ างกําไรทางภาษีให้ เกิดขึ้นในงวด
ที่สามารถนําผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์
ได้ หรือไม่
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หากไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีท่เี พียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จาก
ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ียังไม่ได้ ใช้ ท้งั หมด กิจการไม่ควรรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับส่วนนั้น
การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีย่ งั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
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ทุ ก วั น ที่ส้ ิน รอบระยะเวลารายงาน กิจ การจะประเมิ น สิน ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ที่ยังไม่ได้ รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ียังไม่ได้ รับรู้น้ันได้
ตามจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่จะทําให้ ได้ รับ
ประโยชน์ ในอนาคตจากสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่ าว เช่ น การที่สถานการณ์
ทางการค้ า ปรั บ ตั ว ดี ข้ ึน อาจส่ ง ผลให้ กิจ การจะมีก ํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่จ ะรั บ รู้
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณฑ์ ท่ีก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 24 หรื อ 34
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ การที่ กิ จ การจะประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ใ หม่
ณ วันที่รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 67 และ 68)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน
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ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม
หรื อส่วนได้ เสียในการร่ วมการงาน (ซึ่ งหมายถึ งส่วนแบ่ งของบริ ษัทใหญ่ หรื อส่วนแบ่ งของ
ผู้ลงทุน ในสินทรั พย์สุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่ วม หรื อผู้ถูกลงทุน ซึ่งรวมถึงมูลค่าตาม
บัญชีของค่าความนิยมด้ วย) มีจาํ นวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซึ่งมักเท่ากับราคาทุน) ของเงิน
ลงทุนหรือส่วนได้ เสีย ผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายสถานการณ์ เช่น
38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมการงานมีกาํ ไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร
38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีท่บี ริษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยไม่ได้ ต้งั อยู่ในประเทศเดียวกัน และ
38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ในงบการเงินรวม จํานวนของผลแตกต่างชั่วคราวอาจต่างจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับ
เงิ น ลงทุ น ในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การของบริ ษั ทใหญ่ หากบริ ษั ท ใหญ่ บั น ทึก เงิน ลงทุ น ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่
กิจการต้องรับรู ห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษี
ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขาและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้เสียใน
การร่วมการงาน ยกเว้นเมือ่ เข้าเงือ่ นไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้
39.1 บริษทั ใหญ่ ผูล้ งทุน ผูร้ ่วมค้า หรือผูร้ ่วมดําเนินงานสามารถควบคุมระยะเวลาใน
การกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว และ
39.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่ มีการกลับรายการของผลแตกต่ างชัว่ คราว
ในอนาคตอันใกล้
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เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็ นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่
จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุน
นั้น (รวมถึงผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไม่ได้ จัดสรรและจากผลต่างในการแปลงค่า
เงินตราต่ างประเทศ) เกิดขึ้น เมื่อใด นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ บริ ษัทใหญ่ มักจะไม่ สามารถ
ประมาณจํา นวนภาษี เ งิ น ได้ ท่ีจ ะต้ อ งจ่ า ย เมื่ อ มี ก ารกลั บ รายการของผลแตกต่ า งชั่ ว คราว
ด้ ว ยเหตุน้ ี เ มื่ อบริ ษัทใหญ่ ตั ดสิน ใจที่จะไม่ ให้ มีการจั ด สรรกําไรของบริ ษั ทย่ อ ยในระยะเวลา
อนาคตอันใกล้ บริ ษัทจึงไม่รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี ทั้งนี้ข้อกําหนดในย่อหน้ านี้
สามารถนําไปถือปฏิบัติกบั เงินลงทุนในสาขาด้ วย
กิ จ การวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น ด้ ว ยสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการดํา เนิ น งาน
(ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 21 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) หากกิจการต้ องคํานวณกําไร
หรื อขาดทุนทางภาษีด้วยสกุ ลเงินที่ต่างกัน (ซึ่งมีผลให้ ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่
เป็ นตั ว เงิ น ของกิจ การต่ างกัน ด้ วย) การเปลี่ ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ยนจะทํา ให้ เกิด ผล
แตกต่ างชั่ วคราวซึ่ งทําให้ กิจการต้ องรั บรู้หนี้สินหรื อสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี (ดู
เงื่อนไขตามย่ อหน้ าที่ 24) และจะรั บรู้เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่ี
เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 58)
ผู้ลงทุนในบริ ษัทร่ วมที่ไม่สามารถควบคุมกิจการนั้นได้ และมักจะไม่สามารถกําหนดนโยบาย
การจ่ ายเงินปั นผลได้ ดังนั้นหากไม่มีข้อตกลงพิเศษที่กาํ หนดว่ าบริษัทร่ วมจะไม่จ่ายเงินปั นผล
ในอนาคตอันใกล้ จากกําไรของบริ ษัทร่ วม ผู้ ลงทุ นต้ องรั บรู้ หนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี
ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ซ่ึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม
ในบางกรณี ผ้ ู ลงทุ น อาจไม่ สามารถประเมินจํา นวนภาษี เงิน ได้ ท่ีจะต้ องชําระในกรณีท่ีได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มได้ แต่ ส ามารถประเมิ น จํา นวนขั้ น ตํ่า และระบุ ไ ด้ ว่ า
ภาษีท่ีต้องจ่ ายเท่ากับหรื อสูงกว่าจํานวนขั้นตํ่าได้ ในกรณีน้ ีจะใช้ จํานวนที่ประเมินนี้วัดมูลค่า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ข้ อตกลงระหว่างผู้ร่วมการงานในการร่ วมการงานมักเกี่ยวข้ องกับการแบ่งปันกําไรและข้ อกําหนด
เกี่ ยวกั บ การแบ่ งปั น กํา ไรต้ อ งได้ รั บการอนุ มั ติ เป็ นเอกฉั น ท์หรื อ อนุ มั ติ โดยเสียงส่ วนใหญ่
ตามจํานวนที่ระบุ หากผู้ร่วมค้ าหรือผู้ร่วมดําเนินงานสามารถควบคุมจังหวะเวลาการแบ่งปั นกําไร
จากการร่ วมการงานได้ และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่า จะไม่มีการแบ่งปั นกําไรในอนาคต
อันใกล้ ผู้ร่วมค้ าหรือผู้ร่วมดําเนินงานไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุกรายการที่เกิดขึ้ นจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียใน
การร่วมการงาน ก็ต่อเมือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้ และ
44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ได้
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ในการตัดสินว่ ากิจการจะรั บรู้สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้ หักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย สาขา และบริษัทร่ วม และส่วนได้ เสียใน
การร่วมการงานหรือไม่น้ัน กิจการจะพิจารณาตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลค่า
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51ก

กิจการต้องวัดมู ลค่ าหนี้ สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนตาม
จํ านวนที่คาดว่ าจะต้องจ่ ายชําระแก่ (หรือได้รบั คืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อตั รา
ภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อ ยู่ หรื อที่ค าดว่ า จะมี ผลบังคับใช้ภ ายใน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสําหรับงวด
ทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการ
คาดว่าจะจ่ ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่
หรือทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ปกติ กิจการจะวั ดมู ลค่ าสินทรั พย์ และหนี้ สินภาษี เงิ นได้ ของงวดปั จจุ บั นรวมทั้งสินทรั พย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีโดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้ แล้ ว
แต่ในบางประเทศ การประกาศใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรั ฐบาล มีผลกระทบ
สําคัญต่อการบังคับใช้ จริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในสถานการณ์เช่นนี้
กิจการต้ องวั ดมูลค่ าสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่รัฐบาลประกาศ
เมื่อกิจการต้ องเสียภาษีในอัตราภาษีท่แี ตกต่างกันสําหรับรายได้ ทางภาษีในแต่ละระดับ กิจการ
ต้ องวั ดมู ลค่ าสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษีเฉลี่ ยที่คาดว่ า
จะต้ อ งใช้ กั บ กํา ไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี ในงวดที่กิจ การคาดว่ า จะมี ก ารกลั บ รายการของผล
แตกต่างชั่วคราว
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การวัดมู ลค่ าของหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบ
ทางภาษีทีจ่ ะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือจะ
จ่ ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรั พย์หรื อจ่ ายชําระหนี้สิน อาจส่ง
ผลกระทบต่อรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้
51ก.1 อัตราภาษีท่ใี ช้ เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่า
ตามบัญชี และ
51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น

24

ในกรณีน้ ี กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี และหนี้สินภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีโดยใช้ อัตราภาษีและฐานภาษีท่สี อดคล้ องกับลั กษณะที่กิจการได้ รับประโยชน์
จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สนิ
ตัวอย่าง ก (ตัวอย่าง ก นี้ เป็ นกรณีทีก่ ฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่างอัตรา
ภาษีจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ กรณีนจึี้ งไม่เกิดขึ้ นกับประเทศไทย)
สิน ทรั พ ย์ ร ายการหนึ่ ง ในที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ท่ า กับ 100 แต่ มี
ฐานภาษีเพี ยง 60 ประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่ า กรณีท่มี ีกาํ ไรจากการจําหน่ ายสินทรั พย์กิจการ
คํา นวณภาษี โ ดยใช้ อั ต ราภาษี ร้ อยละ 20 ซึ่ ง ไม่ เ ท่ า กั บ อั ต ราภาษี ใ นกรณี อ่ื น ที่ เ สี ย ภาษี
อัตราร้ อยละ 30
ตามตัวอย่าง กิจการรับรูห้ นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ
คาดว่า จะจํา หน่ ายสิ น ทรัพ ย์ดังกล่า วเมื่อ ไม่ ใช้งานต่ อ ไป กิ จการจะรับ รู ห้ นี้ สินภาษี เงิ น ได้
รอการตัดบัญชีเท่ากับ 12 (คํานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์
ดังกล่าว แต่จะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์มลู ค่าตามบัญชีโดยการใช้งานสินทรัพย์นนั้ แทน
ตัว อย่ า ง ข (ตั ว อย่ า งนี้ ให้ อ ้า งอิ ง ได้ก ับ มาตรา 65 ทวิ (3) แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร
อย่ างไรก็ ตาม ประเทศไทยไม่ มีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจั ดเก็ บภาษี กํา ไรจาก
การจํ าหน่ายสินทรัพย์โดยคํานวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)
สิน ทรั พ ย์ ร ายการหนึ่ ง ในที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ร าคาทุ น 100 มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 80
ซึ่ งกิจ การได้ ตี ร าคาสิน ทรั พ ย์ เ พิ่ มขึ้น เป็ น 150 และไม่มีก ารทํา รายการปรั บ ปรุ งทางภาษี
สําหรับการตีราคาสินทรัพย์น้ ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตรา
ภาษี คื อ ร้ อ ยละ 30 ของกํา ไรสุ ท ธิ ในกรณี น้ ี มีข้ อ สั ง เกตว่ า ถ้ า กิจ การจํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์
ดังกล่าวได้ สงู กว่าราคาทุน กิจการต้ องนําค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจาํ นวน 30 มารวมเป็ น
กําไรทางภาษี แต่ส่วนของรายรับที่สงู กว่าต้ นทุนนั้นไม่ต้องนํามาเสียภาษี
ฐานภาษี ของสินทรัพย์ดงั กล่าวเท่ากับ 70 และผลแตกต่ างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี เท่ากับ 80
(เกิ ด จากการนํ า มูล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ที่ตี ร าคาใหม่ 150 ลบด้ว ยฐานภาษี ข องสิ น ทรัพ ย์ 70)
ถ้ากิจการคาดว่าจะไม่จาํ หน่ ายสินทรัพย์ดงั กล่าวแต่ จะใช้งานสินทรัพย์จนครบอายุสินทรัพย์
กิ จ การต้อ งมี ร ายได้ท างภาษี จํ า นวนถึ ง 150 แต่ ทั้ง นี้ กิ จ การมี ร ายจ่ า ยค่ า เสื่อ มราคา
ทางภาษี เ พี ยง 70 ในการนี้ ทํา ให้คํา นวณหนี้ สิน ภาษี เงิ น ได้ร อการตัดบัญ ชีไ ด้เท่ า กับ 24
(คํานวณจาก 80 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะจําหน่ ายสินทรัพย์นนั้ ไปในทันที โดยได้รับ
เงินค่าจําหน่าย 150 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณได้ดงั นี้
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ตัว อย่ า ง ข (ตั ว อย่ า งนี้ ให้ อ ้า งอิ ง ได้ก ับ มาตรา 65 ทวิ (3) แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร
อย่ างไรก็ ตาม ประเทศไทยไม่ มีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจั ดเก็ บภาษี กํา ไรจาก
การจํ าหน่ายสินทรัพย์โดยคํานวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)
ผลแตกต่าง
ชัว่ คราวทีต่ อ้ ง
เสียภาษี
ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
กําไรส่วนที่เกินต้ นทุน
รวม

30
50
80

หนี้สิน
อัตราภาษี
ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
30%
- 0-

9
9

(หมายเหตุ ย่อหน้าที ่ 61ก กําหนดไว้ว่า ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ พิ่มขึ้นจากการตี ราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ตัวอย่าง ค (ตัวอย่าง ค นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่าง
อัตราภาษีจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึ งไม่เกิดขึ้ นกับ
ประเทศไทย)
ตัวอย่างนี้เหมือนกรณีของตัวอย่าง ข ยกเว้ นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์รายการดังกล่าว
ในราคาสู ง กว่ า ราคาทุ น ต้ อ งนํา ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมทางภาษี ม ารวมเป็ นกํา ไรทางภาษี
(อัตราภาษี เ ท่า กับร้ อ ยละ 30) ส่วนกําไรจากการขายที่คํา นวณจากราคาขายหลังจากหั ก
ต้ นทุนที่ปรับปรุงด้ วยภาวะเงินเฟ้ อจํานวน 110 เสียภาษีท่อี ตั ราภาษีเท่ากับร้ อยละ 40
ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการใช้งานสินทรัพย์
ดังกล่ า ว กิ จ การต้อ งมี ร ายได้ท างภาษี ได้เท่ า กับ 150 แต่ กิ จ การจะมี ร ายจ่า ยที ่เกี ่ยวข้อ ง
ทางภาษี ในรู ปค่ าเสือ่ มราคาได้เพี ยง 70 ในกรณี น้ ี ฐานภาษี ของสินทรัพย์เท่ ากับ 70 ทําให้
เกิ ดผลแตกต่ างชั่วคราวที ่ตอ้ งเสียภาษี เท่ ากับ 80 และมี หนี้ สิน ภาษี เงินได้ร อการตัด บัญ ชี
เท่ากับ 24 (80 x 30%) ซึง่ เท่ากับในกรณีของตัวอย่าง ข
ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทันทีทีร่ าคา 150 กิจการสามารถหักต้นทุนทีป่ รับปรุ งด้วยอัตราเงินเฟ้ อได้ที่ 110 ทําให้เกิด
กํ า ไรสุ ทธิ เ ท่ า กับ 40 ซึ ่งต้อ งเสี ยภาษี ที่อั ต ราร้อ ยละ 40 นอกจากนี้ ค่ า เสื่อ มราคาสะสม
ทางภาษี 30 จะถูกนําไปรวมเป็ นกําไรทางภาษีซึง่ ต้องเสียภาษีทีอ่ ัตราร้อยละ 30 ในกรณีน้ ีฐานภาษี
คื อ 80 (110 - 30) ทําให้เกิ ดผลแตกต่ างชั่วคราวทีต่ อ้ งเสียภาษี เท่ากับ 70 และมี หนี้ สิน
ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี เ ท่ า กับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่ า งไรก็ดี หาก
วิธีการคํานวณ ฐานภาษีหาได้ยากกว่าทีแ่ สดงในตัวอย่าง กิจการอาจพิจารณาหลักการพื้นฐาน
ตามย่อหน้าที ่ 10 ประกอบ
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ตัวอย่าง ค (ตัวอย่าง ค นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่าง
อัตราภาษีจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึ งไม่เกิดขึ้ นกับ
ประเทศไทย)
(หมายเหตุ ย่อหน้าที ่ 61ก กําหนดไว้ว่า ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ พิ่มขึ้นจากการตี ราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
51ข

51ค

หากหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ดบั ญชี หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ภาษี เงิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี เกิ ดขึ้ นจาก
การตีราคาสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ คิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) การวั ด มู ล ค่ า หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบั ญชี หรื อสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชีต้องสะท้ อนผลทางภาษีท่ีจะได้ รับจาก
มู ลค่ าตามบั ญชี ของสิ นทรั พย์ ท่ีไม่ มีการเสื่อมราคาโดยการขาย โดยไม่ คํานึ งถึงเกณฑ์ท่ีใช้ ใน
การวั ดมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์น้ั น ดังนั้ นหากกฎหมายภาษี อากรกําหนดให้ ใช้ อัตราภาษี
เฉพาะของมูลค่าภาษีจากการขายสินทรัพย์ซ่ึงแตกต่างจากอัตราภาษีท่เี กิดจากการใช้ สินทรัพย์แล้ ว
ให้ ใช้ อัตราภาษีท่เี กิดจากการขายสินทรั พย์ในการวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ คิดค่าเสื่อมราคานั้น
หากหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บั ญ ชี ห รื อ สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิน ได้ ร อการตัด บั ญ ชี เกิด ขึ้ นจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) โดยมี
ข้ อสันนิษฐานว่ ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนจะเป็ นมูลค่าที่จะได้ รับคืน
จากการขาย ดังนั้น หากข้ อสันนิษฐานเป็ นจริ ง การวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้องสะท้ อนผลทางภาษีท่จี ะได้ รับจากมูลค่าตามบัญชี
ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น จากการขาย หากข้ อ สัน นิ ษ ฐานนี้ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ว่ า ไม่ จ ริ ง
โดยถ้ าอสังหาริมทรั พย์เพื่ อการลงทุนนี้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์รับ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอดอายุของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมากกว่า
ที่จะขาย ต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 51 และ 51ก
ตัวอย่าง เพือ่ อธิบายย่อหน้าที่ 51ค
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น หนึ่ ง มี ร าคาทุ น 100 และมี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม 150 ซึ่ ง
วัดมูลค่ายุติธรรมตามวิธีท่กี าํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งประกอบด้ วยที่ดินราคาทุ น 40
โดยมี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม 60 และอาคารอาคารหนึ่ ง ราคาทุ น 60 และมี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม 90
ที่ดินมีอายุการใช้ งานที่ไม่จาํ กัด
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ตัวอย่าง เพือ่ อธิบายย่อหน้าที่ 51ค
ค่ าเสื่อ มราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็ น 30 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่กระทบกําไรทางภาษีถ้าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนถูกขายในราคาสูงกว่าราคาทุน การกลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมจํานวน 30
จะถูกรวมเป็ นกําไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้ อยละ 30 สําหรับยอดขายส่วนที่เกินกว่ า
ราคาทุ น อัตราภาษี เ ป็ นร้ อ ยละ 25 สํา หรั บ สิน ทรั พย์ท่ีถือไว้ น้ อยกว่ า 2 ปี และอัตราภาษี
ร้ อยละ 20 สําหรับสินทรัพย์ท่ถี ือตั้งแต่ 2 ปี เป็ นต้ นไป
เนื ่อ งจากอสังหาริ มทรัพย์ เพื ่ อการลงทุน วัด มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุ ติ ธรรมตามวิธี ที่กํา หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (เมือ่ มี
การประกาศใช้) มีขอ้ สันนิษฐานว่ากิจการจะได้รบั คื นมูลค่ าจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทัง้ สิ้นจากการขาย หากข้อสันนิษฐานนัน้ เป็ นจริ ง ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะเป็ นผลสะท้อน
จากการได้รับคื นมูลค่ าจากการขาย ราวกับว่ากิจการคาดหวังรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินก่ อน
การขาย
ฐานภาษี ของที ่ดิ น หากมี ก ารขายคื อ 40 และมี ผลแตกต่ า งชั่ว คราวที ่ตอ้ งเสี ยภาษี อี ก 20
(60–40) ฐานภาษีของอาคารหากขายอาคารคื อ 30 (60–30) และมีผลแตกต่ างชัว่ คราวที ่
ต้อ งเสี ย ภาษี อี ก 60 (90–30) รวมผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที ่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี ที่ เ กี ่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคือ 80 (20+60)
ดัง นั้น ตามย่ อ หน้า ที ่ 47 อั ต ราภาษี คื อ อั ต ราที ่ค าดว่ า จะถื อ ปฏิ บัติ สํา หรับ งวดเมื่อ รับ รู ้
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ดังนัน้ หนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีถกู คํานวณดังต่ อไปนี้
หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากทีถ่ ือไว้เป็ นเวลามากกว่า 2 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ทีต่ อ้ ง
เสียภาษี
ภาษีส่วนที่เป็ นค่าเสื่อมราคาสะสม
30
ส่วนที่เกินกว่าราคาทุน
50
รวม
80

อัตราภาษี
30%
20%

หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัด
บัญชี
9
10
19

หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากทีถ่ ือไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า 2 ปี การคํานวณข้างต้นจะ
แก้ไขโดยใช้อัตราภาษีรอ้ ยละ 25 แทนทีจ่ ะเป็ นอัตราร้อยละ 20 ในส่วนทีเ่ กินกว่าราคาทุน
หากกิจการถือครองอาคารเพือ่ วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทัง้ หมด
จากอาคารตลอดอายุของอาคาร มากกว่าทีจ่ ะขาย ข้อสันนิษฐานนี้ จะเป็ นทีโ่ ต้แย้งสําหรับ
อาคาร อย่างไรก็ดี ทีด่ ินไม่มีการคิดค่าเสือ่ มราคา ถ้าเป็ นไปตามข้อสันนิษฐานดังกล่าวหนี้สิน
ภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญชี จะสะท้อ นผลที ่จ ะได้รับ คื น จากมูลค่ าตามบัญ ชีของอาคารจาก
การใช้และมูลค่าตามบัญชีของทีด่ ินจากการขาย
ฐานภาษี ของอาคารหากถือไว้เพือ่ ใช้ คื อ 30 (60-30) และมีผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสีย
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ตัวอย่าง เพือ่ อธิบายย่อหน้าที่ 51ค
ภาษีคือ 60 (90-30) เป็ นผลให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ 18 (60 x 30%)
ฐานภาษี ของทีด่ ิ นทีถ่ ื อไว้เพื ่อขายคื อ 40 และมี ผลแตกต่ างชั่วคราวที ต่ อ้ งเสียภาษี คื อ 20
(60 – 40) เป็ นผลทําให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ 4 (20 x 20%)
หากสัน นิ ษ ฐานว่า จะได้รับ คื น จากการขายอาคาร หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชีข อง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน คือ 22 (18 + 4)
51ง

51จ
52
52ก

52ข

ข้ อ สัน นิษ ฐานตามย่อ หน้ า ที่ 51ค ใช้ ก ับ หนี้ สิน ภาษีเ งิน ได้ ร อการตัด บัญ ชีห รื อ สิน ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการวั ดมู ลค่ าอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นจากการรวม
ธุร กิจ หากกิจ การใช้ วิ ธีมู ล ค่ า ยุติธ รรมเมื่ อ มีก ารวัด มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุน
ในภายหลั ง
ย่อหน้ าที่ 51ข ถึง 51ง ไม่ เปลี่ ยนข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 24 ถึง 33 (ผลแตกต่างชั่ วคราว
หักภาษี ) และย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36 (ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ียังไม่ได้ ใช้ )
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เมื่อมีการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ย้ ายและแก้ ไขลําดับย่อหน้ าใหม่เป็ น 51ก)
ในบางประเทศ กิจการจ่ ายภาษี เงินได้ ในอัตราที่สูงกว่ า หรื อตํ่ากว่ าอัตราปกติ หากกิจการนํา
กําไรสุทธิหรื อกําไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ ายเป็ นเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้ นของ
กิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจได้ รับคืนหรือจ่ายชําระภาษีเงินได้ หากกิจการนํากําไรสุทธิ
หรื อกําไรสะสมไม่ ว่ าจะบางส่วน หรื อทั้งหมดไปจ่ ายเป็ นเงิ นปั นผลให้ กับผู้ ถื อหุ้ นของกิจการ
ซึ่งในสถานการณ์เหล่ านี้ กิจการวัดมูลค่าของสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน
รวมทั้งสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษีท่ีใช้ กับกําไรที่ยังไม่ได้
จัดสรร
ในสถานการณ์ ท่ีอธิบ ายไว้ ต ามย่ อหน้ าที่ 52ก กิจการรั บ รู้ ผลกระทบทางภาษี ของเงิ นปั นผล
เมื่อกิจการรับรู้หนี้สินเงินปั นผลค้ างจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปั นผลนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรง
กับรายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้ าของ ดังนั้นกิจการจึงรับรู้ภาษีเงินได้
ของเงินปั นผลในกําไรหรื อขาดทุ นสําหรั บงวดตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 58 ยกเว้ นกรณีท่ี
ภาษีเงินได้ ของเงินปันผลนั้นเกิดจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 58.1 และ 58.2
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ตัว อย่ า ง ประกอบย่ อ หน้า ที่ 52ก และ 52ข (ตัว อย่ างนี้ ไม่ ต รงกับ ข้อ กฎหมายไทย
เนื่องจากตัว อย่ า งนี้ สมมติ ว่ าอัตราภาษีสํ า หรับกํา ไรสะสมไม่ จัดสรรสู งกว่ า อัตราภาษี
สําหรับกําไรสะสมจัดสรร)
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของ
งวดปั จ จุ บั น และสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ํา หรั บ กิ จ การที่ อ ยู่
ในประเทศที่ต้องเสียภาษีเ งิน ได้ สาํ หรั บ กํา ไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรในอัต ราที่สูงกว่ าปกติ
(เช่ น อัต ราร้ อ ยละ 50) โดยกิจ การสามารถขอคืน ภาษีไ ด้ เ มื่อ กิจ การมีก ารจัด สรรกํา ไร
อัต ราภาษีส ํา หรั บ กํา ไรที่จ ัด สรรแล้ ว คือ 35% ณ วัน ที่ส้ ิ น รอบระยะเวลารายงาน 31
ธันวาคม 25X1 กิจ การไม่รับรู้ หนี้ สิน สําหรับ เงิน ปั น ผลที่เสนอหรือ ประกาศจ่ายภายหลัง
วัน ที่ส้ ิน รอบระยะเวลารายงาน ดังนั้ น กิจ การจึงไม่รับ รู้ เงิน ปั น ผลสํา หรับ ปี 25X1 กํา ไร
ที่ต้ อ งเสีย ภาษีเ งิน ได้ สาํ หรับ ปี 25X1 คือ 100,000 โดยมีผ ลแตกต่า งชั่ ว คราวที่ต้ อ ง
เสียภาษีสทุ ธิสาํ หรับปี 25X1 เท่ากับ 40,000
กิจการรับรู ห้ นี้ สินภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบัน และค่ าใช้จ่ายภาษี เงินได้สําหรับงวดปั จจุบัน
จํานวน 50,000 ทัง้ นี้ กิ จการยังไม่ตอ้ งรับรู ส้ ินทรัพย์ที่กิจการอาจได้รับจากการได้เงินคื น
บางส่วน (จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี ) เมือ่ ได้จ่ายเงินปั นผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการยัง
รับ รู ห้ นี้ สิน ภาษี เ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี และค่ า ใช้จ ่า ยภาษี เ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี จํา นวน
20,000 (40,000 x 50%) ซึ ง่ แสดงถึง จํา นวนภาษีเ งิน ได้ที ก่ ิจ การจะต้อ งจ่า ยเมื อ่ ใช้
ประโยชน์จ ากสิน ทรัพ ย์ห รือ เมื อ่ จ่า ยชํา ระหนี้ ส ิน โดยอิ ง ตามอัต ราภาษี ที ใ่ ช ก้ บั กํ า ไร
ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการรั บรู้เงินปั นผลจํานวน 10,000 ซึ่งเป็ นเงินปั นผลจาก
กําไรจากการดําเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็ นหนี้สนิ
ณ วันที ่ 15 มีน าคม 25X2 กิจ การต้อ งรับ รู เ้ งิน ภาษีได้ร บั คืน จากหน่วยงานจัด เก็บ ภาษี
จํานวน 1,500 (ซึ ง่ เท่ากับร้อยละ 15 ของเงินปันผลที ร่ บั รู เ้ ป็ นหนี้ สินแล้ว ) โดยรับรู เ้ ป็ น
สิน ทรัพ ย์ภ าษี เ งิน ได้ข องงวดปัจ จุบ นั และหัก จากค่า ใช้จ ่า ยภาษีเ งิน ได้ข องงวดปัจ จุบ นั
สําหรับปี 25X2
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กิจการต้องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การคํานวณหาจํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
โดยใช้ อัตราคิดลดจะเชื่อถือได้ กต็ ่อเมื่อกิจการจัดทําตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลา
ที่จะเกิดการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่าว
ไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซ้ อนมากเกินไป ดังนั้น จึงเป็ นการไม่สมควรที่จะ
กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งคิด ลดสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ภาษี เงินได้ ร อการตัด บั ญชี หากมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อนุ ญ าตแต่ ไ ม่ บั ง คั บ การคิ ด ลดจะทํา ให้ ง บการเงิ น ระหว่ า งกิ จ การต่ า งๆ
ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้จึงไม่ กาํ หนดหรื ออนุ ญาตให้ มี
การคิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
30
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กิจ การคํา นวณผลแตกต่ า งชั่ ว คราวโดยอ้ า งอิงกับ มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน
ถึ ง แม้ ว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี น้ั น จะได้ มาจากการคิ ด ลดก็ต าม เช่ น กรณี ข องภาระผู ก พั น
ผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
กิจการต้องทบทวนมู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และกิ จ การต้อ งลดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัด บัญ ชี ล ง เมื่ อ เห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ จ ะมี กํ า ไรทางภาษี
เพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ทั้ง นี้ การปรับ ลดสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ล งนั้น กิ จ การต้อ งกลับ รายการ
สิ นทรัพย์ภ าษี เ งิ นได้รอการตัดบัญ ชี ใ ห้เ ท่ ากับจํ านวนที่มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ว่ า
กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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การบัญชีสาํ หรั บภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการ
หรือเหตุการณ์อ่นื ๆ ต้ องสอดคล้ องกับการบัญชีสาํ หรับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์เหล่านั้น
โดยกําหนดหลักการนี้ไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ถึง 68ค
รายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
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กิจการต้องรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้หรื อ
ค่ า ใช้จ่ า ยและนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ สํ า หรับ งวด เว้น แต่ ภ าษี เ งิ น ได้
ทีเ่ กิดขึ้ นจากรายการใดรายการหนึง่ ต่อไปนี้
58.1 รายการหรื อเหตุ การณ์ที่ กิ จการรับรู ้นอกกํ าไรหรื อ ขาดทุ น ทั้งในกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือ
ต่างกัน (ดูย่อหน้าที่ 61ก ถึง 65) หรือ
58.2 การรวมธุ รกิ จ (นอกจากการซื้ อธุ ร กิจโดยกิจการที่ดําเนินธุ ร กิจด้านการลงทุ น
ตามทีก่ ําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งกําหนดให้วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน) (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 68)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อ
กิจ การนํารายได้ หรื อ ค่ าใช้ จ่า ยไปรวมคํา นวณกํา ไรทางบัญ ชี ในงวดบั ญชี หนึ่ ง แต่นํา ไปรวม
คํา นวณกํา ไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี ใ นงวดที่ แ ตกต่ า งไป กิ จ การจึ ง ต้ องรั บ รู้ ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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รายได้ ดอกเบี้ ย ค่ าสิทธิ และเงินปั นผลที่กิจการมีสิทธิได้ รับและนําไปรวมในกํา ไร
ทางบั ญชี ตามเกณฑ์การจั ดสรรรายได้ ตามสัดส่วนของเวลาตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่นาํ ไปรวม
ในกําไร (ขาดทุ น) ทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด และ
59.2 ต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
ทยอยตัดจําหน่ายเข้ ากําไรหรือขาดทุน แต่กจิ การนําจํานวนดังกล่าวไปถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
ทางภาษีท้ังจํานวนเมื่อเกิดขึ้น (แต่ กรณีน้ ีประมวลรั ษฎากรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ หัก
ค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2))
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาจเปลี่ ยนแปลงได้ แม้ ว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ของผลแตกต่า งชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อ ง
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้
60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ
60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการได้ รับประโยชน์ท่คี าดไว้ จากสินทรัพย์
กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ กิ ด ขึ้ นในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ยกเว้ น ในกรณี
ที่ภ าษี เงิ นได้ ร อการตั ดบั ญชี น้ั น เกี่ยวข้ องกับ รายการที่เคยรั บ รู้ ไว้ น อกกํา ไรหรื อ ขาดทุ นแล้ ว
ในอดีต (ดูย่อหน้ าที่ 63)

59.1

60

รายการทีร่ บั รูน้ อกกําไรหรือขาดทุน
61
61ก

62

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้องรับรู ภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกกําไรหรือ
ขาดทุ น หากภาษีที่เกิดขึ้ นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่บนั ทึ กนอกกําไรหรือขาดทุน ไม่ว่าใน
งวดบัญ ชี เ ดี ย วกัน หรื อ ต่ า งงวดกัน ดัง นั้น ภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั และภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการดังต่อไปนี้ ทั้งทีร่ บั รูใ้ นงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน
61ก.1 ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการทีต่ อ้ งรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ดูย่อหน้าที่ 62)
62ก.2 โดยตรงไปยัง ส่ ว นของเจ้า ของ สํ า หรับ รายการที่ ต อ้ งรับ รู โ้ ดยตรงไปยัง ส่ ว น
ของเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรื ออนุ ญาตให้ กิจการรับรู้รายการบัญชีบางรายการ
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น
62.1 การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีท่ีเกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
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62.2
62.3

62ก

63

64

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ผลต่ า งของอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด จากการแปลงค่ า งบการเงิ น ของหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
62.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตให้ กิจการบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรง
ไปยังส่วนของเจ้ าของ เช่น
62ก.1 การปรั บปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่ต้อ งปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั งหรื อ การแก้ ไขข้ อ ผิด พลาด (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
62ก.2 มู ลค่ าที่เกิดจากการรั บรู้ เริ่ มแรกของส่วนประกอบของทุ นของเครื่ องมื อทางการเงิน
แบบผสม (ดูย่อหน้ าที่ 23)
ในบางสถานการณ์ท่เี ข้ าข้ อยกเว้ น กิจการอาจคํานวณหาจํานวนภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันและ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับรายการที่รับรู้นอกกําไรหรื อขาดทุนได้ ยาก (ทั้งที่รับรู้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) เช่น ในกรณีต่อไปนี้
63.1 การมีอัตราภาษีแบบขั้นบันได ทําให้ กิจการไม่สามารถกําหนดอัตราภาษีท่จี ะใช้ กับ
ส่วนประกอบของกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหนึ่งส่วนใด
63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรื อกฎหมายภาษีอากร ซึ่ งส่งผลกระทบต่อสินทรั พย์
หรื อหนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรื อทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้ องกับ
รายการที่ได้ รับรู้บัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ
63.3 กิ จ การตั ด สิ น ใจที่ จ ะรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี หรื อ จะไม่ รั บ รู้
เต็มจํานวนอีกต่ อไป โดยที่สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี น้ั น (ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด) เกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ เคยรับรู้บัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต
ในกรณีดังกล่ าวข้ างต้ น กิจการต้ องกําหนดมูลค่าภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับรายการที่กจิ การได้ รับรู้บัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนแล้ ว โดยการปันส่วน
ตามสัดส่วนของภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของกิจการในประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง หรืออาจใช้ วิธกี ารปันส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่าสําหรับสถานการณ์ของกิจการได้
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ไม่ได้ ระบุให้ กิจการต้ องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ มไปยังกําไรสะสม
ทุ ก ปี ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่เ ท่า กับ ผลต่ า งระหว่ า งค่ า เสื่อ มราคาที่คิ ด จากราคาสิน ทรั พ ย์ ท่ีตี ใ หม่ กั บ
ค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรั พย์ หากกิจการทําการโอนเช่ นนั้น มู ลค่ าที่โอน
ต้ องเป็ นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง โดยกิจการต้ องนําข้ อกําหนดนี้ไป
ปฏิบัติกบั การโอนเมื่อมีการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน
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65

65ก

เมื่ อ กิ จ การตี ร าคาสิ นทรั พย์ เพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ ทางภาษี และการตี ร าคาใหม่ น้ั นเกี่ ยวข้ อ งกั บ
การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีท่กี ระทําในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีท่ี
คาดว่ าจะเกิดในงวดอนาคต กิ จการต้ องรั บรู้ ผลกระทบทางภาษี เงิ นได้ ท่ีเกิดจากการตี ราคา
สินทรัพย์ และการปรับปรุงฐานภาษี รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากการตีราคาสินทรั พย์เพื่ อวัตถุประสงค์ด้านภาษีน้ันไม่เกี่ยวข้ องกับการตีราคา
สินทรั พย์เพิ่ มในทางบั ญชี ท่ีกระทําในงวดก่อน หรื อในงวดที่กิจการคาดว่ าจะกระทําในอนาคต
กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่เี กิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกําไรหรือขาดทุน
เมื่ อกิจการจ่ ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ู ถื อหุ้ น กฎหมายอาจกําหนดให้ กิ จการต้ องจ่ ายส่วนหนึ่ งของ
เงินปั นผลให้ แ ก่ หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น ในหลายประเทศจํา นวนเงิน ดังกล่ า วนี้
เรี ย กว่ า ภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย กิจ การต้ อ งบั น ทึก ภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่จ่ า ย ที่ต้ อ งจ่ า ยให้
หน่วยงานจัดเก็บภาษีไว้ ในส่วนของเจ้ าของโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ
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ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ จากการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (กรณีท่เี ป็ นไป
ตามเกณฑ์ ก ารรั บ รู้ ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 24) หรื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี เ ป็ น
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ณ วั น ที่ ซ้ ื อธุ ร กิ จ นั้ น ดั ง นั้ น สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม
หรือกําไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจที่กิจการรับรู้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ ย่อหน้ าที่ 15.1 กิจการ
ต้ องไม่รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก
ในการรวมธุรกิจ ความน่าจะเป็ นของการเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีก่อนการรวมธุรกิจ
ของผู้ ซ้ ื ออาจเปลี่ ย นไป ผู้ ซ้ ื ออาจพิ จ ารณาว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า ผู้ ซ้ ื อจะได้ รั บ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งยังไม่เคยรับรู้ในบัญชีของตนก่อนการรวมธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ืออาจได้ รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ของผู้ซ้ ือโดยการหักจาก
กําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันข้ าม ผลของการรวมธุรกิจอาจทํา
ให้ ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากําไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะทําให้ กิจการได้ รับประโยชน์จาก
สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห มดไป ในกรณี น้ ี ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งในการบั นทึกบั ญชีการรวมธุรกิจ ดังนั้น ผู้ซ้ ือไม่ต้องนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือ
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรู้ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ
ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีท่ียกมา หรือจากสินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีอ่ืน
ของกิจการที่ถูกซื้ออาจไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข ที่ต้องแยกรับรู้เมื่อมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ
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แต่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง กิจการต้ องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นจริง
ภายหลังการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ด้ มาให้ รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่า
ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการได้ รั บ ข้ อ มู ล ใหม่ เ กี่ ย วกับ ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ท่ีมี อ ยู่
ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ ต้ องนําไปปรั บลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับ
การซื้อธุรกิจ ถ้ ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีคงเหลือต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
68.2 ผลประโยชน์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีอ่ืนที่ได้ มาทุกรายการต้ องรั บรู้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดให้ รับรู้นอกกําไรหรือขาดทุน)
ภาษีเ งินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเ งินได้ร อการตัดบัญ ชี ที่เกิดจากรายการจ่ ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
68ก

68ข

68ค

ในบางประเทศ กิจ การสามารถนํา จํา นวนค่ า ตอบแทนที่จ่ า ยด้ ว ยหุ้ น ทุ น สิท ธิซ้ ื อหุ้ น หรื อ
ตราสารทุ นอื่นของกิจการไปถือเป็ นรายจ่ ายที่คาํ นวณทางภาษีเงินได้ จํานวนที่ใช้ หักภาษีอาจ
แตกต่ า งจากค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนสะสม และอาจเกิ ด ในรอบบั ญ ชี ต่ อ มา ตั ว อย่ า งเช่ น
ในบางประเทศ กิจการอาจรั บรู้ค่าใช้ จ่ายสําหรั บบริ การที่ได้ ใช้ ประโยชน์พนักงานเป็ นสิ่งตอบ
แทนตามสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) แต่จะยังไม่ได้ รับลดหย่อนภาษี
จนกว่ าจะมีการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นนั้ นแล้ ว โดยให้ วัดมูลค่าของการลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้ นของ
กิจการ ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ
ในทํานองเดียวกับต้ นทุนวิจัยที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษี
ของค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปั จจุ บัน (คือจํานวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตให้ หักได้
ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีท่เี ท่ากับศูนย์ เป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีท่กี ่อให้ เกิด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ถ้ าไม่สามารถหาจํานวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาต
ให้ หักได้ ในอนาคต ณ วันสิ้นงวด กิจการต้ องประมาณโดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด เช่ น
ถ้ าจํานวนที่หน่ วยงานภาษี อนุ ญาตให้ หัก ได้ ในอนาคตขึ้นอยู่กับราคาหุ้ นของกิจ การ ณ วั น ที่
ในอนาคต ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีต้องพิจารณาจากราคาหุ้นของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 68ก จํานวนที่ใช้ หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจํานวนที่ใช้ หักภาษี
เงิ น ได้ ในอนาคต ซึ่ ง คํา นวณโดยวิ ธี ก ารในย่ อ หน้ าที่ 68ข) อาจแตกต่ า งจากค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้ อง ย่อหน้ าที่ 58 ระบุให้ กิจการต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุน
สําหรับงวด ยกเว้ นภาษีเงินได้ ท่เี กิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ท่กี ิจการรับรู้นอกกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน หรื อ (2) การรวมธุรกิจ (นอกจากการซื้อธุรกิจโดย
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ซึ่ งกําหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
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ขาดทุ น) หากจํานวนที่ใช้ หักภาษี (หรื อประมาณการจํานวนที่ใช้ หักภาษีในอนาคต) สูงกว่ า
ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนสะสมที่เ กี่ย วข้ อ ง ชี้ ให้ เ ห็น ว่ า จํา นวนที่ใ ช้ หั ก ภาษี ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ย วข้ อ งกั บ
ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้ องกับรายการที่เกี่ยวกับส่วนของเจ้ าของด้ วย
ในสถานการณ์เช่ นนี้ ส่วนเกินของภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันหรื อภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ

การแสดงรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
69
70

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การหักกลบ

71

72

73

74

กิ จ การต้อ งนํ า สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั ไปหัก กลบกับ รายการหนี้ สิ น ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้ ก็ต่อเมือ่
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิ จ การตั้ง ใจจะจ่ า ยชํ า ระรายการดัง กล่ า วด้ว ยยอดสุ ท ธิ หรื อ ตั้ง ใจจะรับ คื น
สินทรัพย์ และจ่ ายชําระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้ ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันแยกจากกัน
กิจการสามารถนํารายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ ในงบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์
ในทํานองเดียวกันกับหลั กเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดง
รายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันได้ หาก
รายการทั้ ง สองเกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษี เ งิ น ได้ ท่ี จั ด เก็บ โดยหน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี เ ดี ย วกั น และ
หน่วยงานนั้นอนุญาตให้ กจิ การจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียวได้
ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสิน ทรั พ ย์ภาษี เงิน ได้ ของงวดปั จจุ บันของกิจ การหนึ่ งในกลุ่ ม
กิจการไปหั กกลบกับหนี้สิน ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน ของอีก กิจ การหนึ่ งในกลุ่ มกิจ การได้
ก็ต่อเมื่อกิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวน
เดียวได้ และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียว และ
ทั้งสองกิจการตั้งใจจะรับชําระสินทรัพย์หรือชําระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
กิ จ การต้อ งนํ า สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ไปหั ก กลบกับ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีได้ก็ต่อเมือ่
74.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจ่ ะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบ
กับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
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74.2

75

76

ทั้ง สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรียกเก็บเป็ นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้
74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกัน หรือ
74.2.2 หน่วยภาษีต่างกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ ายหนี้ สินและสินทรัพย์ภ าษีเงินได้ของ
งวดปั จจุ บนั ด้ว ยยอดสุ ท ธิ ห รื อ ตั้ง ใจจะรับ คื น สิ น ทรัพย์และจ่ า ยชํ า ระ
หนี้ สินในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแต่ ละงวดกิจการคาดว่ าจะจ่ าย
หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ห รื อ รับ ชํ า ระสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีเดียวกัน ก็ต่อเมื่อทั้งสองรายการนี้เกี่ยวข้ องกับ
ภาษีเงินได้ ท่จี ัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ที่ จ ะหั ก กลบสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น กั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความจํา เป็ นในการจั ด ทํา รายละเอีย ดตารางเวลาของการกลั บ รายการของ
ความแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ
ในบางสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหั กกลบหนี้สิน
และมีความตั้งใจที่จะชําระภาษีด้วยยอดสุทธิได้ เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่านั้น ในสถานการณ์
เช่ น นี้ กิ จ การต้ อ งจั ด ทํา รายละเอีย ดตารางเวลาที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ เ พื่ อ แสดงว่ า หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีหนึ่ง จะส่งผลให้ ต้องจ่ายภาษีเพิ่ มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรั พย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของอีกหน่วยภาษีหนึ่งส่งผลให้ หน่วยภาษีท่สี องจ่ายภาษีลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภ าษีเงินได้ที่เ กี่ยวข้อ งกับกําไรหรื อขาดทุ นจากกิจกรรม
ตามปกติ
77
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กิจการต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกําไร
หรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไว้ในงบกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นของหนี้ สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการต้ องรับรู้ผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนบางประเภทเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่ได้ ระบุว่าผลต่างดังกล่าวต้ อง
37

แสดงไว้ ส่วนใดของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเมื่อกิจการรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของหนี้สินหรื อสิน ทรั พย์ภ าษี เงินได้ ต่างประเทศรอการตัด บัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กิจ การอาจจั ด ประเภทของผลต่ า งนั้ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย (รายได้ ) ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าการแสดงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินมากที่สุด

การเปิ ดเผยข้อมูล
79
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กิ จการต้องเปิ ดเผยส่ วนประกอบที่สํ าคัญของค่ าใช้จ่ ายภาษีเงิ นได้หรื อรายได้ภาษี เงิ นได้
แยกกัน
ส่วนประกอบของค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้ อาจประกอบด้ วย
80.1 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน
80.3 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
หรือที่กลับรายการ
80.4 ค่าใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่
80.5 จํานวนผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่
ยังไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิ การนํามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.6 จํานวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ยัง
ไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิ การนํามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
80.7 ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัดบั ญ ชี ท่ีเ กิดขึ้น จากการปรั บ ลดมู ลค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56 หรือการกลับรายการของ
การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ
80.8 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
การแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดที่สาํ คั ญ ซึ่ งรวมในกําไรหรื อขาดทุ นเนื่ องจากไม่ สามารถนําไป
ปรับปรุงย้ อนหลังได้ ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี้ แยกจากกัน
81.1

จํ า นวนรวมของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการทีบ่ นั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก)
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81.1ก จํ า นวนภาษี เ งิ น ได้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบแต่ ล ะส่ ว นของกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (ดู ย่อหน้าที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
81.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
81.3 คําอธิ บายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั
กํ า ไรทางบัญ ชี โ ดยนํ า เสนอในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ง หรื อ ทั้ง สองรู ป แบบ
ดังต่อไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหว่ างค่ าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั ผลคู ณ
ของกํ า ไรทางภาษี ก บั อัต ราภาษีที่ใ ช้ โดยเปิ ดเผยเกณฑ์ก ารคํ า นวณ
อัตราภาษีทีใ่ ช้ หรือ
81.3.2 การกระทบยอดระหว่ างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใ ช้
โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การคํานวณอัตราภาษีทีใ่ ช้
81.4 คําอธิบายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีทีใ่ ช้เปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน
81.5 จํ านวน (และวันสิ้ นสุดประโยชน์ (ถ้ามี)) ของผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ในกรณีที่กิจการไม่ได้
รับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
81.6 จํ านวนรวมของผลแตกต่ างชัว่ คราวที่เกีย่ วข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา
และบริ ษทั ร่ ว มและส่ ว นได้เ สี ย ในการร่ ว มการงาน ในกรณีที่กิจการไม่ ไ ด้รบั รู ้
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 39)
81.7 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับผลแตกต่างชัว่ คราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
แต่ละประเภทและเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้แต่ละประเภท
81.7.1 จํ านวนของสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดที่นาํ เสนอแต่ละงวด
81.7.2 จํ านวนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่กิจการรับรู ้
ในกําไรหรือขาดทุน หากจํ านวนดังกล่ า วไม่ ปรากฏเด่นชัดในรายการ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่าทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
81.8 ในกรณี ก ารดํ า เนิ น การที่ ย กเลิ ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยค่ า ใช้จ่ ายภาษี เ งิ น ได้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการ ดังนี้
81.8.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 กํ า ไรหรื อ ขาดทุ นจากกิ จกรรมตามปกติ ข องการดํ าเนิ นงานที่ ย กเลิ ก
สําหรับงวด โดยเปรียบเทียบกับงวดก่อนทีก่ ิจการนําเสนอแต่ละงวด
81.9 จํ านวนภาษีเงินได้ของเงินปันผลทีก่ ิจการเสนอจ่ ายหรือประกาศจ่ ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ของกิ จการก่ อ นวัน ที่ อ นุ มตั ิ ใ ห้อ อกงบการเงิ น แต่ กิ จการไม่ ไ ด้ร ับรู เ้ ป็ นหนี้ สิ น
ในงบการเงิน
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81.10 ถ้า การรวมธุ ร กิ จ เป็ นสาเหตุ ใ ห้กิ จ การที่ เ ป็ นผู ซ้ ื้ อมี ก ารเปลี่ย นแปลงการรับ รู ้
สําหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก่อนการซื้ อธุ รกิจ (ดู ย่อหน้าที่ 67)
ให้เปิ ดเผยมูลค่าของการเปลีย่ นแปลง และ
81.11 ถ้าผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการรวมธุ รกิจไม่ได้รบั รู ้ ณ วันที่ซื้อ
ธุ รกิจ แต่ รบั รู ภ้ ายหลังจากวันที่ซื้อธุ รกิจ (ดู ย่อหน้าที่ 68) ให้อธิบายเหตุการณ์
หรือการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งรับรูผ้ ลประโยชน์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ลเกี่ยวกับจํ า นวนของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ร อการตัดบัญ ชี และ
ลักษณะของหลักฐานทีใ่ ช้สนับสนุ นการรับรูส้ ินทรัพย์น้ นั เมือ่
82.1 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กบั จํ านวนของกําไร
ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจํ านวนกําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทีก่ ิจการมีอยู่ และ
82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุ นทั้งในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนกับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีทีส่ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกีย่ วข้อง
ในสถานการณ์ต ามที่ ไ ด้อ ธิ บ ายไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 52ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยลัก ษณะของ
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้ นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการ
ยังต้องเปิ ดเผยจํ านวนของผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้ น และสามารถประมาณได้
และต้องระบุ ขอ้ เท็จจริงที่ว่ามีผลกระทบทางภาษีเงินได้ใดที่กิจการไม่สามารถประมาณได้
ในทางปฏิบตั ิ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.3 ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจความสัมพันธ์
ระหว่ างค่าใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษีเงินได้ กับกําไรทางบัญชี ว่ ามีความผิดปกติหรือไม่ และ
ทราบปั จจัยสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพั นธ์ดังกล่ าวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพั นธ์
ระหว่ างค่าใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษีเงินได้ กับกําไรทางบัญชี อาจกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น
รายได้ ท่ไี ม่ต้องเสียภาษี ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนําไปหักในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี
ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีต่างประเทศ เป็ นต้ น
ในการอธิบ ายความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งค่ า ใช้ จ่ า ย (หรื อ รายได้ ) ภาษี เงิ น ได้ กับ กํา ไรทางบั ญ ชี
กิจการต้ องใช้ อัตราภาษีท่ีให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดต่ อผู้ใช้ งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษี
ดั ง กล่ า ว คื อ อั ตราภาษี ใ นประเทศที่ กิ จ การมี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ซึ่ ง เป็ นผลรวมของอั ต ราภาษี ร ะดั บ
ประเทศและอัตราภาษี ระดั บท้ องถิ่น คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ในระดับเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม สําหรับกิจการที่ดาํ เนินงานในหลายประเทศ อาจเป็ นการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
มากกว่ า หากกิจการรวมรายการกระทบยอดของแต่ ละรายการที่ใช้ อัต ราภาษีในประเทศที่
กิจการดําเนินอยู่เข้ าด้ วยกัน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้ เห็นว่าการเลือกอัตราภาษีท่ีใช้ จะส่งผล
กระทบต่อการกระทบยอดที่นาํ เสนอ
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ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 85
ในปี 25x2 กิ จ การมี ก ํ า ไรทางภาษี ใ นประเทศที่ ต้ั งอยู่ (ประเทศ ก) เท่ า กั บ 1,500
(25X1 : 2,000) และในประเทศ ข เป็ น 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ
ร้ อยละ 30 และอัตราภาษี ของประเทศ ข คือ ร้ อยละ 20 ในประเทศ ก กิจการมี ค่าใช้ จ่ าย
เท่ากับ 100 (25X1 : 200) ซึ่งไม่สามารถนํามาหักในการคํานวณภาษีได้
ตัวอย่างการกระทบยอดเป็ นอัตราภาษีในประเทศ
กําไรทางบัญชี
อัตราภาษีในประเทศ (30%)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
ผลกระทบของอัตราภาษีทีต่ ่ํากว่าของประเทศ ข
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

ปี 25X1
2,500
750
60
(50)
760

ปี 25X2
3,000
900
30
(150)
780

ตัวอย่ างต่ อไปเป็ นตัวอย่างการกระทบยอดซึ ง่ จัดทําโดยการรวมรายการกระทบยอดทีแ่ ยก
ตามอัตราภาษี ในประเทศทีก่ ิจการดําเนิ นอยู่แต่ ละประเทศ เมือ่ ใช้วิธีการนี้ ผลกระทบของ
ผลต่ างระหว่างอัตราภาษี ในประเทศทีก่ ิจการตัง้ อยู่ กับอัตราภาษี ในประเทศอื ่น จะไม่แยก
แสดงรายการในการกระทบยอด กิจการอาจต้องพิจารณาถึงความเปลีย่ นแปลงทีม่ ีนยั สําคัญ
ทัง้ ในเรื ่องอัตราภาษี และกําไรของกิจการในแต่ ละประเทศ เพื ่อใช้อธิ บายการเปลีย่ นแปลง
ในอัตราภาษีทีใ่ ช้ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในย่อหน้าที ่ 81.4
2,500
3,000
กําไรทางบัญชี
ภาษีทีค่ ํานวณตามอัตราภาษี คณ
ู กับกําไรทีเ่ กิดขึ้นในประเทศ
750
ทีเ่ กีย่ วข้อง
700
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
60
30
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
760
780
86
87

อัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ย คือ ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ หารด้ วยกําไรทางบัญชี
ในทางปฏิบั ติกิจ การมั ก ไม่ สามารถคํา นวณหาจํา นวนของหนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี
ที่ยังไม่ ได้ รับ รู้ ซึ่ งเกิด ขึ้ นจากเงิน ลงทุ นในบริ ษัทย่อ ย สาขา และบริ ษั ทร่ วม และส่วนได้ เสีย
ในการร่ ว มการงาน (ดู ย่อหน้ าที่ 39) ดั งนั้ น มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้จึ งกํา หนดให้ กิจการ
เปิ ดเผยจํานวนรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องเปิ ดเผยจํานวนหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยมูลค่าของ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่รับรู้ เนื่องจากอาจทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่มี
ประโยชน์มากขึ้น
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87ก
87ข

87ค

88

ย่ อ หน้ าที่ 82ก กํา หนดให้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของภาษี เ งิ น ได้
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้ น โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะสําคัญของ
ระบบภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้ จากการจ่ายเงินปันผล
ในบางครั้ ง กิจการไม่สามารถคํานวณหาจํานวนรวมของภาษีเงินได้ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการจ่าย
เงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ได้ เช่ น ในกรณี ท่ีกิจ การมี บ ริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศจํา นวนมาก
อย่ างไรก็ตามในสถานการณ์ดังกล่ าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้ โดยง่า ย
เช่น ในกลุ่มกิจการรวม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยบางบริษัท อาจจ่ายภาษีเงินได้ สาํ หรับกําไร
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรรในอั ต ราที่ สู ง กว่ า ปกติ และทราบจํา นวนของภาษี เ งิ น ได้ ท่ี จ ะได้ รั บ คื น
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ ีกิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนภาษี
ที่จ ะได้ รั บ คื น และกิจ การต้ อ งเปิ ดเผยด้ ว ยว่ า กิจ การมี ผ ลกระทบภาษี เ งิน ได้ ท่ีอ าจเกิด ขึ้ น
แต่ ยังไม่สามารถประมาณได้ และในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทใหญ่ (ถ้ ามี) กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้ ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกําไรสะสมของ
บริษัทใหญ่
กิจการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 82ก อาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่ วม หรือส่วนได้ เสีย
ในการร่ ว มการงานด้ ว ย ในกรณี น้ ี กิจ การพิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า วในการเปิ ดเผยข้ อ มู ลตาม
ที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 82ก ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่ อยในกรณีท่ีกิจการไม่ ได้ รับรู้ หนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี
(ดูย่อหน้ าที่ 81.6) หากกิจการไม่ สามารถคํานวณมู ลค่ าของหนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชีท่ี
ยังไม่รับรู้ (ดูย่อหน้ าที่ 87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปั นผล
ที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ เหล่านั้นที่กจิ การไม่สามารถประเมินได้
กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้ สินและสินทรั พย์ ท่ีอาจเกิดขึ้ นเกี่ยวกั บภาษี เงิ นได้ ตามที่ก ําหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และ สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ตัวอย่างเช่น หนี้สินและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
จากข้ อพิ พาทระหว่ างกิ จการกั บหน่ วยงานจั ดเก็บภาษี ท่ียั งไม่ ยุ ติ ในทํานองเดี ยวกั น หากมี
การเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษีหรื อกฎหมายภาษี อากรที่มีผลบังคับใช้ หรื อประกาศใช้ ภายหลั งงวด
ที่รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบที่สาํ คัญที่มีต่อสินทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ สาํ หรั บ
งวดและสิ นทรั พย์ แ ละหนี้ สิ นภาษี เงิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 10
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
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วันถือปฏิบตั ิ
89
90 –
98
98ก
98ข
98ค
98ง 98ฉ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
99

การปรั บปรุ งมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2555) ทําให้ มีการยกเลิ กการตี ความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ตั้งแต่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) นั้นมีผล
บังคับใช้ เป็ นต้ นมา
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