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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555)  

เรือ่ง 

ภาษีเงินได ้

 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 

เร่ือง ภาษีเงินได้ พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่

สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 12 Income Taxes (Bound volume 2012 

Consolidated without early application))  
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บทน า 

บทน า 1. บทน านี้ ไม่ใช้ 

บทน า 2.   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินให้ความส าคัญกับผลแตกต่าง

ช่ัวคราว ผลแตกต่างช่ัวคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินกับ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหน้ีสินเหล่าน้ันในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ีฐานภาษีของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ หรือหน้ีสินที่วัดมูลค่าตามกฎหมายภาษี

อากร ผลแตกต่างช่ัวคราวเกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

ก. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ไม่ได้จัดสรรก าไรทั้งหมดให้กับบริษัทใหญ่หรือ       

ผู้ลงทุน 

ข. การตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ และไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษีเกดิขึ้น 

ค. สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ระบุได้ซ่ึงได้มาจากการรวมธุรกิจโดยทั่วไปรับรู้ตามมูลค่ายุติธรรม 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี 

นอกจากน้ียังมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิข้ึนเม่ือ 

ก. มีการวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงินของกิจการ โดยใช้สกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน  แต่ก าไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่

เป็นตัวเงิน) ใช้สกุลเงินที่แตกต่าง 
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ค. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากฐานภาษีเม่ือ

เร่ิมแรก 

บทน า 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกต่างช่ัวคราวเกิดขึ้ น

ทุกคร้ัง โดยมีข้อยกเว้นดังที่กล่าวต่อไป 

บทน า 4.   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้  หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะรับรู้

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 89 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและ

การใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้เพียงเท่าที่มีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีมากพอ 

หรือมีหลักฐานที่น่าเช่ือถือว่ากจิการจะมีก าไรที่ต้องเสยีภาษีมากพอ 

บทน า 5. ข้อยกเว้นที่กล่าวถึงในบทน า 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้รับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มูลค่าตามบัญชีที่รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกแตกต่างจากฐานภาษีเมื่อเร่ิมแรก เพราะสถานการณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลแตกต่าง

ทางระยะเวลา จึงไม่ท าให้เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บทน า 6.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก

ก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลงค่า

งบการเงินที่เกี่ยวข้อง) หรือการจัดสรรก าไรที่ไม่ท าให้เกดิหน้ีสนิภาษีเงินได้ ในกรณีต่อไปนี้   

6.1 บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผล

แตกต่างช่ัวคราว และ 

6.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผลแตกต่างช่ัวคราวจะไม่กลับรายการในอนาคตอนัใกล้ 

ข้อห้ามดังกล่าวท าให้กิจการมิได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยผลรวมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง 

บทน า 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ขึ้ นอยู่กับ

หลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการรับรู้) หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ        

ที่เกดิข้ึนจากการก าหนดมูลค่าของค่าความนิยม หรือการรับรู้ผลก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ

ธุรกิจ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้           

รอการตัดบัญชีที่เกดิจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเร่ิมแรก 

บทน า 8.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวข้องกบัการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ 

บทน า 9.   ผลกระทบทางภาษีที่เกิดข้ึนภายหลังจากการได้ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิบางรายการอาจขึ้นอยู่กบัลักษณะของการได้ประโยชน์หรือการจ่ายช าระ เช่น  

9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีที่คิดจากผลก าไรจากการขายสินทรัพย์เสียภาษีต่างจากก าไร

ทางภาษี 

9.2 ในบางประเทศ จ านวนที่ใช้หักภาษีได้จากขายสนิทรัพย์มีจ านวนมากกว่าจ านวนที่อาจใช้

หักภาษีในรูปค่าเสื่อมราคา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้วัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดข้ึนภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดว่าจะได้ประโยชน์จาก

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือการจ่ายช าระจากมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ  

บทน า 10.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กจิการคิดลดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ ซ่ึงไม่อนุญาตให้คิดลดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีในที่เกดิจากการรวมธุรกจิ 
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บทน า 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการที่แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินเป็น

รายการที่หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสนิทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสนิหมุนเวียน 

บทน า 12.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีข้อก าหนดที่เข้มงวดข้ึนเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

บทน า 13.   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยค าอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้  

13.1 การกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้กับผลคูณ

ของก าไรทางบัญชีกบัอตัราภาษีที่ใช้ หรือ 

13.2 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียกบัอตัราภาษีที่ใช้  

นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังก าหนดให้กิจการต้องอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงอัตรา

ภาษีที่ใช้ โดยเปรียบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

บทน า 14.  ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีรวมถึง 

14.1 ผลแตกต่างช่ัวคราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 

14.1.1 มูลค่าของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่รับรู้ และ 

14.1.2 มูลค่าของรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าดังกล่าวไม่ปรากฏอย่างชัดเจนจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

14.2  ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่ยกเลิก ดังน้ี 

14.2.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก และ 

14.2.2 ก าไรหรือขาดทุนจากกจิกรรมปกติของการด าเนินงานที่ยกเลิก  

14.3 มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้สนับสนุน

การรับรู้ เม่ือ 

14.3.1 การใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับก าไรทางภาษี

ในอนาคตที่เกนิกว่าก าไรที่เกดิจากการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวทาง

ภาษีที่มีอยู่ และ 

14.3.2 กิจการประสบปัญหาขาดทุนในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนตามกฎหมายภาษี

อากร ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษีเงินได ้

 
วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธกีารปฏบัิติทางบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ ประเดน็หลัก

ของการบัญชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคตจาก 

ก. การได้รับประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตาม

บัญชีของหน้ีสนิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ และ 

ข. รายการและเหตุการณ์อื่นของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกจิการ 

หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน คือกิจการจะต้องคาดว่าตนจะได้รับประโยชน์จากมูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือจะต้องจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

การได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการช าระหน้ีสินดังกล่าวจะมีผลท าให้กิจการช าระ

ภาษีเพ่ิมขึ้น(หรือลดลง) ในอนาคตเม่ือเปรียบเทยีบกับกรณีที่รายการน้ันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางภาษี 

กิจการจะต้องบันทึกหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยมี

ข้อยกเว้นบางประการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องบันทกึผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อื่น ใน

ลักษณะเดียวกันกับที่บันทกึรายการและเหตุการณ์อื่นน้ัน ดังน้ันหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อื่น

ในก าไรหรือขาดทุน กจิการกจ็ะต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องในก าไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน ส่วน

รายการที่รับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของ กจิการต้องบันทกึรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกบัรายการน้ันในส่วนของ

เจ้าของโดยตรงเช่นกนั  ในท านองเดียวกนั การรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี ที่เกดิจากการรวมธุรกจิจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจ านวนผลก าไรที่รับรู้จาก

การต่อรองราคาซ้ือธุรกจิ 

นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิด

จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ การแสดงรายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน  

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัภาษีเงินได้ 
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ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบัวิธีการบญัชีส าหรบัภาษีเงินได ้

2. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศที่ค านวณจากก าไรทางภาษี  รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ต้องจ่าย เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กจิการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

3. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน อย่างไรกด็ี

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธกีารบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิจากเงินอุดหนุนหรือ

เครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว 

ค านยิาม 

5. ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

ก ำไรทำงบัญชี หมายถงึ ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ก่อนหัก

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี หมายถงึ ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดซ่ึงค านวณ

ตามเกณฑที์่ก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บ

ภาษี เพื่อใชค้ านวณภาษีเงินไดที้่ตอ้งช าระ 

(หรือไดร้บัคืน) 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ หมายถงึ ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั 

และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่ใชใ้นการ

ค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวด  

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน หมายถงึ จ านวนภาษีเงินไดที้่ตอ้งช าระหรือสามารถ

ขอคืนได ้ซ่ึงเกิดจากก าไร (ขาดทุน) ทาง

ภาษีส าหรบังวด 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี หมายถงึ จ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายใน

อนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวที่

ตอ้งเสียภาษี 
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด

บัญช ี

หมายถงึ จ านวนภาษีเงินไดที้่กิจการสามารถขอคืน

ไดใ้นอนาคตซ่ึงเกิดจาก 

ก. ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี 

ข. ขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป 

ค. เครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป  

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว หมายถงึ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี้ สินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพย์

และหนี้ สินนั้น ผลแตกต่างชัว่คราวอาจ

จดัเป็นประเภทใดประเภทหนึง่ดงัต่อไปนี้  

ก. ผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ตอ้งเสียภำษี 

หมายถึง ผลแตกต่างชัว่คราวที่

กิจการตอ้งน าไปรวมเป็นรายไดใ้น

กา รค า น วณก า ไ ร  (ข าด ทุน)      

ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เมื่อ

กิจการไดร้ับประโยชนจ์ากมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่าย

ช าระมูลค่าตามบญัชีของหนี้ สิน 

ข. ผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หักภำษี 

หมายถึง ผลแตกต่างชัว่คราวที่

กิ จก า ร สามา รถน า ไปหัก เ ป็ น

ค่าใช้ จ่ ายในการค านวณก า ไร

(ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวด

อนาคต เมือ่กิจการไดร้บัประโยชน์

จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของ

หนี้ สิน  

ฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสิน 

หมายถึง มูลค่าของทรพัยสิ์นหรือหนี้ สินทางภาษี

อากร 
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6. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ฐานภาษ ี

7.   ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักเป็น

ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จาก

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  

ฐานภาษีของสนิทรัพย์จะเทา่กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

 

ตวัอย่างการพจิารณาฐานภาษีของสินทรพัย ์

1. เคร่ืองจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้วจากงวดก่อน ๆ ถึงงวดปัจจุบันเป็น

จ านวน 30  มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซ่ึงจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่าเสื่อม

ราคาหรือจากการถือเป็นต้นทุนเม่ือจ าหน่ายเคร่ืองจักร  รายได้ที่เกิดจากการใช้เคร่ืองจักร

และก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจักรต้องน ามาเสียภาษี ส่วนผลขาดทุนจากการจ าหน่าย

เคร่ืองจักรสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  ดังน้ันฐานภาษีของเคร่ืองจักรคือ 70 

2. ดอกเบ้ียค้างรับมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ดอกเบ้ียเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ เงิน

สด ฐานภาษีส าหรับดอกเบี้ ยค้างรับจะเท่ากับศูนย์ (ส าหรับประเทศไทย รายได้ที่เกี่ยวข้อง

กบัดอกเบี้ ยจะค านวณภาษีตามเกณฑส์ทิธ ิซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี) 

3. ลูกหน้ีการค้ามีมูลค่าตามบัญชี 100 รายได้ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนทางภาษี

แล้ว  ดังน้ันฐานภาษีของลูกหน้ีการค้าจึงเทา่กบั 100 

4. เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปันผลดังกล่าวไม่ต้องน ามา

ค านวณเพ่ือเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็นไปตาม

มาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร) ทั้งน้ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว

สามารถน ามาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทั้งจ านวน ดังน้ันฐานภาษีส าหรับเงินปันผล

ค้างรับจึงเทา่กบั 100
ก
 

5. ลูกหน้ีเงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100  การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้ 

ดังน้ันฐานภาษีส าหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงเทา่กบั 100 
 

 

                                                        
ก จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณนีี้ ไม่มผีลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสยีภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อกีวิธหีนึ่งคือ เงินปันผลค้าง
รับมีฐานภาษีเท่ากบัศูนย์ และให้ใช้อตัราภาษีเท่ากบั ศูนย์ กบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสยีภาษีซึ่งเท่ากบั 100 ไม่ว่า 

จะวิเคราะห์วิธใีด ผลที่ได้คอืไม่มหีนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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8.  ฐานภาษีของหน้ีสิน หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินหักด้วยมูลค่าของหน้ีสินที่กฎหมายภาษี

อากรยอมให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต ในกรณีของรายได้รับล่วงหน้า ฐานภาษีของ

หน้ีสนิคือ มูลค่าตามบัญชีหักด้วยจ านวนรายได้ที่ไม่ต้องน าไปเสียภาษีในงวดอนาคต 

ตวัอย่างการพจิารณาฐานภาษีของหนี้ สิน 

1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีตาม

เกณฑ์เงินสด ฐานภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเท่ากับศูนย์
 
(ส าหรับประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะค านวณภาษีตามเกณฑส์ทิธ ิซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี) 

2. ดอกเบ้ียรับล่วงหน้า มีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ที่เกี่ยวข้องต้องเสียภาษีเงินได้ตาม

เกณฑเ์งินสด ฐานภาษีส าหรับดอกเบี้ ยรับล่วงหน้าจะเทา่กบัศูนย์ (ส าหรับประเทศไทยรายได้

ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบ้ียจะค านวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการ

บัญชี) 

3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทาง

ภาษีแล้ว ฐานภาษีของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเทา่กบั 100 

4. เบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมไม่สามารถน าไป

หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร) ดังน้ัน    

ฐานภาษีส าหรับเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมค้างจ่ายจึงเทา่กบั 100
ข
     

5. เจ้าหน้ีเงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบทางภาษี ดังน้ัน            

ฐานภาษีส าหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงเทา่กบั 100 

 

9. รายการบางรายการอาจมีฐานภาษีได้ ถึงแม้ว่ารายการน้ันจะไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินใน 

งบแสดงฐานะการเงิน เช่น ต้นทุนวิจัยซ่ึงกิจการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางบัญชีใน

งวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายน้ันเกดิขึ้น แต่ยังไม่สามารถน าไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนวิจัย (คือ จ านวนที่

กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคตได้) กับมูลค่าตามบัญชี ซ่ึงในที่น้ีเท่ากับ

ศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงก่อให้เกดิสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

10. ในกรณีที่ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินไม่ปรากฏให้เหน็อย่างชัดเจน กิจการควรใช้หลักการ

พ้ืนฐานซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ คือ กิจการจะรับรู้หน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้           

รอการตัดบัญชี กต่็อเมื่อการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการช าระหน้ีสิน

ตามมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ ส่งผลให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพ่ิมขึ้น (หรือลดลง) 

จากจ านวนภาษีที่ ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการช าระหน้ีสินน้ันไม่มี

                                                        
ข จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณีนี้ ไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อีกวิธหีนึ่งคือ เบี้ยปรับหรือ 

เงินเพ่ิมค้างจ่ายมีฐานภาษีเท่ากบัศูนย์ และให้ใช้อัตราภาษีเท่ากบั ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีซึ่งเท่ากับ 

100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใีด ผลที่ได้คอืไม่มสีนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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ผลกระทบทางภาษี เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ดังตัวอย่าง ค ที่แสดง

ไว้ในย่อหน้าที่ 51ก. 

11. ส าหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างช่ัวคราวค านวณได้โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิจากงบการเงินรวมกบัฐานภาษีที่เหมาะสม ซ่ึงฐานภาษีน้ีอ้างอิงจากแบบแสดง

รายการเสียภาษีรวมส าหรับประเทศที่อนุญาตให้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้ ในบาง

ประเทศ ฐานภาษีอาจอ้างองิจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกจิการในกลุ่มกจิการ 

การรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดแ้ละสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

12. ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัส าหรบังวดปัจจุบนัและงวดที่ผ่านมาที่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระตอ้งรบัรู ้

เป็นหนี้ สิน แต่หากจ านวนภาษีทีไ่ดช้ าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัและงวดที่ผ่านมามากกว่าภาษีที่

ตอ้งช าระส าหรบังวดนั้นๆ  ใหร้บัรูส่้วนเกินนั้นเป็นสินทรพัย ์

13. ผลประโยชนที์่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซ่ึงกิจการสามารถน ากลบัไปลดภาษีเงินไดปั้จจุบนัใน

งวดก่อนได ้ตอ้งบนัทึกเป็นสินทรพัย ์(กรณีนี้ ยงัไม่มีในประเทศไทย) 

14. เมื่อกิจการน าขาดทุนทางภาษีไปใช้เพ่ือลดภาษีเงินได้ปัจจุบันของงวดก่อน กิจการควรรับรู้

ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดข้ึน เน่ืองจากมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าว และผลประโยชน์น้ัน

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

การรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษี 

15. กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ ยกเวน้กรณีทีห่นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจาก 

15.1  การรบัรูค่้าความนยิมเมือ่เริม่แรก หรือ 

15.2  การรบัรูเ้มือ่เริม่แรกซ่ึงสินทรพัยแ์ละหนี้ สินทีเ่กิดจากรายการ 

15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วนัที่เกิด

รายการนั้น 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

สาขาและบริษทัร่วม รวมถึงส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่39 

16. หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพย์ คือ กิจการจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเข้าสู่กิจการในอนาคต  ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของ
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สินทรัพย์สูงกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์  มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีสูงกว่ามูลค่า

สินทรัพย์ที่สามารถน าไปหักในการค านวณภาษี ผลแตกต่างน้ีถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสีย

ภาษีและภาระที่กจิการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตจากการน้ีกคื็อหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

เม่ือกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่

เกี่ยวข้องน้ัน จะท าให้กิจการมีก าไรทางภาษี ผลดังกล่าวท าให้เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิไปในรูปของการจ่ายภาษีเงินได้  ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี จึงก าหนดให้

กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเว้นกรณีที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 15 

และ 39 
 

ตวัอย่างการพจิารณาผลแตกต่างชัว่คราว 

สินทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา

ภาษีร้อยละ 25  

ฐานภาษีของสินทรัพย์ คือ 60 (ต้นทุน 150 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90) ในการ

ได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีเทา่กบั 100 กจิการต้องมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี

เท่ากับ 100 ในขณะที่ สามารถหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้อีกเพียง 60 ดังน้ันกิจการจะต้อง

จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 10 (40 x 25%) เมื่อได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กบัฐานภาษี 60 ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสีย

ภาษี 40 กรณีน้ีกจิการจึงต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นจ านวน 10 (40 x 25%) 

ซ่ึงแสดงถึงภาษีเงินได้ที่กจิการจะต้องจ่ายในอนาคต เม่ือกจิการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพย์ 
 
 

17. ผลแตกต่างช่ัวคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการต้องน ารายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมค านวณก าไร

ทางบัญชีในงวดหน่ึงในขณะที่ต้องน าจ านวนดังกล่าวไปรวมค านวณก าไรทางภาษีในอีกงวดหน่ึง 

ผลแตกต่างช่ัวคราวในลักษณะน้ีโดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่างช่ัวคราว

ตามตัวอย่างต่อไปนี้ จัดเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี  ซ่ึงมีผลท าให้เกิดหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี 

17.1 กิจการน ารายได้ดอกเบี้ ยรับไปรวมค านวณก าไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา แต่ใน         

บางประเทศก าหนดให้น ารายได้ดอกเบี้ยรับไปรวมค านวณก าไรทางภาษีเงินได้เมื่อได้รับเงินสด 

ในกรณีน้ีฐานภาษีของดอกเบี้ ยค้างรับที่ รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินจะมีค่าเป็นศูนย์    

เน่ืองจากรายได้ดอกเบี้ยรับจะไม่ถือรวมเป็นก าไรทางภาษีจนกว่ากจิการจะได้รับเงินสด  

17.2 มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจากมูลค่า          

ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการค านวณก าไรทางบัญชี  ผลแตกต่างช่ัวคราวในกรณีน้ี จะเท่ากับผลต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของสินทรัพย์ ซึ่ งฐานภาษีค านวณจาก              

ราคาทุนเดิมของสนิทรัพย์หักด้วยจ านวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสนิทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากร

ยอมให้น าไปหักในการค านวณก าไรทางภาษีส าหรับงวดปัจจุบันและงวดก่อนได้   หากค่าเสื่อมราคา
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ทางภาษีมากกว่าค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะท าให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษีข้ึน และ

กิจการต้องบันทึกเป็นหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่า           

ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะท าให้เกดิผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งมีผลท าให้เกิดสนิทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

17.3 กิจการอาจบันทกึต้นทุนในการพัฒนาเป็นสินทรัพย์และทยอยตัดจ าหน่ายในงวดอนาคต

เพ่ือน าไปค านวณก าไรทางบัญชี แต่น าต้นทุนในการพัฒนาทั้งหมดไปรวมค านวณก าไร

ทางภาษีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ ในกรณีน้ี ต้นทุนในการพัฒนามีฐานภาษีเท่ากับศูนย์

เน่ืองจากได้หักจากก าไรทางภาษีทั้งจ านวนแล้ว ผลแตกต่างช่ัวคราวจึงเท่ากับผลต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนในการพัฒนากบัฐานภาษี (โดยฐานภาษีมีค่าเทา่กับศูนย์) 

18. ผลแตกต่างช่ัวคราวเกดิขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

18.1 ต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ปันส่วนให้กับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ระบุได้ตามมูลค่า

ยุติธรรม  แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 19)  

18.2 กจิการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้าที่  20) 

18.3 กจิการมีค่าความนิยม ที่เกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิ (ดูย่อหน้าที่ 21 และ 32) 

18.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรก 

ตัวอย่างเช่น กรณีที่กิจการได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงเป็นรายการสนิทรัพย์

ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ที่ได้ไม่ต้องเสยีภาษี (ดูย่อหน้าที่ 22 และ 33)  หรือ 

18.5 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  สาขาและบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียในการ

ร่วมค้า แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้เสยีน้ัน (ดูย่อหน้าที่ 38-45) 

การรวมธุรกิจ 

19.  ด้วยข้อยกเว้นที่จ ากัด สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ กรณีน้ีผลแตกต่างช่ัวคราวจะเกิดขึ้ นหากฐานภาษีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ  หรือได้รับผลกระทบที่แตกต่าง เช่น หาก

กิจการปรับเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรม แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์

ยังคงมีค่าเท่ากับต้นทุนเดิมตามบัญชีของเจ้าของเดิม ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้อง

เสียภาษีขึ้นและต้องบันทกึเป็นหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีดังกล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม (ดูย่อหน้าที่ 66) 

  สินทรพัยที์่แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

20. มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือก าหนดให้กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บาง

ประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้รายการและการวัด

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในบางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคา
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สินทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อก าไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวด

ปัจจุบัน ท าให้ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ จึงท าให้ไม่เกิด          ผลแตกต่าง

ช่ัวคราว ส าหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทาง

ภาษีในงวดที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีน้ีกิจการจึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของ

สินทรัพย์ อย่างไรกต็ามการได้รับประโยชน์ตามมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลท าให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิที่ต้องเสยีภาษีต่อกจิการและจ านวนที่น ามาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้จะแตกต่างจากมูล

ค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังน้ันผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตี

ราคาใหม่กับฐานภาษีถือเป็น ผลแตกต่างช่ัวคราว ซ่ึงจะต้องรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีหรือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ด้วย 

20.1  กจิการไม่มีความตั้งใจที่จะจ าหน่ายสนิทรัพย์ ในกรณีน้ีกจิการจะได้รับประโยชน์จากมูลค่า

ตามบัญชีที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้สินทรัพย์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดรายได้ทางภาษีที่สูง

กว่าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในงวดอนาคต  หรือ 

20.2 กิจการสามารถชะลอการจ่ายภาษีเงินได้ของก าไรฝ่ายทุนออกไป หากน าเงินที่ได้จากการ

ขายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ส าหรับกรณีน้ี กิจการยังคงมีภาระภาษี

เงินได้ เม่ือกจิการขายสนิทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงน้ันไป หรือน าสนิทรัพย์ดังกล่าวไปใช้  

ค่าความนยิม 

21.  ค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกจิ คือ มูลค่าตามย่อหน้าที่ 21.1 ที่สูงกว่ามูลค่าตามย่อหน้าที่ 21.2 

ดังต่อไปน้ี 

21.1 ผลรวมของ 

21.1.1 สิ่งตอบแทนจากการโอนซึ่งเป็นไปตามการโอนให้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงปกติรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือธุรกจิ 

21.1.2 มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการของผู้ถูกซ้ือที่ รับรู้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การ      

รวมธุรกจิ และ 

21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกิจตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในผู้ถูกซ้ือที่ถือโดย 

ผู้ซ้ือไว้ก่อนแล้วในการรวมธุรกจิที่ด าเนินการส าเรจ็เป็นข้ัน ๆ 

21.2 มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ระบุได้ ณ วันที่ ซ้ือธุรกิจที่ วัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ  

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากรหลายแห่งไม่อนุญาตให้น าส่วนที่ลดลงของค่าความนิยมมาหักเป็น

รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) นอกจากน้ีในประเทศ

ดังกล่าว ราคาทุนของค่าความนิยมถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้เมื่อบริษัทย่อยจ าหน่ายธุรกิจน้ัน

ออกไป ในกรณีน้ีค่าความนิยมจะมีฐานภาษีเป็นศูนย์ และผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ  

ค่าความนิยมกับฐานภาษีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี อย่างไรกต็าม 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เป็นผลจาก

กรณีดังกล่าว เน่ืองจากค่าความนิยมเป็นเพียงมูลค่าคงเหลือ (จากผลต่างของต้นทุนการซ้ือกับ

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ซ้ือ) และหากมีการรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะท าให้มูลค่าตาม

บัญชีของค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน 

21ก. การลดลงในภายหลังของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้เน่ืองจากเกิดจาก           

ค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก ถือว่าเป็นผลจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยเช่นกัน ดังน้ัน จึงไม่ให้

รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 15.1 ตัวอย่างเช่น ในการรวมธุรกิจ หาก

กิจการรับรู้ค่าความนิยมจ านวน 100 บาท ซ่ึงมีต้นทุน 100 แต่ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่อหน้าที่ 

15.1 ไม่อนุญาตให้กจิการรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในกรณีน้ีหากภายหลังกิจการรับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 20 บาท จ านวนผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่

เกี่ยวกบัค่าความนิยมจะลดลงจาก 100 บาท เป็น 80 บาท ท าให้มูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ลดลงด้วย การลดลงของหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ดังกล่าว

เกี่ ยวข้องกับค่าความนิยมที่ รับ รู้ เ ม่ือเ ร่ิมแรก ดัง น้ัน จึงไม่อนุญาตให้กิจการ รับ รู้ตาม                 

ย่อหน้าที่ 15.1 

21ข. หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ ต้องเสียภาษีที่ เกี่ยวข้องกับ                

ค่าความนิยมให้รับรู้ได้หากไม่ได้เกิดขึ้ นจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น 

หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้ค่าความนิยมจ านวน  100 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ใน

อัตราร้อยละ 20 ต่อปีนับต้ังแต่ปีที่ได้มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100 บาท ณ วันที่

รับรู้เร่ิมแรกและเท่ากับ 80 บาท  ณ สิ้นปีที่ได้มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมคงเหลือ      

ณ สิ้นปี ไม่เปล่ียนแปลงจากจ านวน 100 บาท ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีจ านวน 20 บาท 

จะเกิดข้ึน ณ สิ้นปีน้ัน เน่ืองจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีน้ันไม่เกี่ยวกับกับค่าความนิยม

ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก กจิการจึงต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

การรบัรูส้ินทรพัยห์รือหนี้ สินเมือ่เริม่แรก 

22. ผลแตกต่างช่ัวคราวอาจเกิดขึ้ นจากการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินเมื่อเร่ิมแรก เช่น ในกรณีกิจการ 

ไม่สามารถน าต้นทุนของสนิทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธ ิ

ทางภาษี เป็นต้น วิธกีารทางบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าวขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการ

ที่ท  าให้ต้องรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเมื่อเร่ิมแรก ดังต่อไปน้ี 

22.1 ในการรวมธุรกิจ กิจการต้องรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ซ่ึงจ านวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจ านวนค่าความนิยมหรือจ านวนของมูลค่ายุติธรรม

สทุธขิองสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือส่วนที่สูงกว่าต้นทุน

ในการรวมธุรกจิ (ดูย่อหน้าที่ 19) 

22.2  หากรายการที่เกิดข้ึนมีผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีหรือก าไรทางภาษี กิจการต้องรับรู้

สินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายหรือรายได้   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนด้วย (ดูย่อหน้าที่ 59)  
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22.3  หากรายการที่เกิดขึ้นไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีและก าไร

ทางภาษีและถ้ารายการน้ันไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 24 กิจการ

ต้องรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสินด้วยยอดเดียวกัน อย่างไรกต็ามรายการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้

งบการเงินมีความโปร่งใสน้อยลง ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงไม่อนุญาตให้กิจการ

รับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้

เมื่อเร่ิมแรกหรือการรับรู้ภายหลัง (ดูตัวอย่างประกอบข้างล่าง) นอกจากน้ีกิจการยังไม่

สามารถบันทึกการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนภายหลังที่เกิดกับในบัญชีสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้น้ัน เมื่อสนิทรัพย์น้ันมีการสกึหรอและเสื่อมราคา 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่22.3 

กิจการตั้งใจจะใช้สินทรัพย์ที่มีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใช้งาน 5 ปี หลังจากน้ันจะ

จ าหน่ายสินทรัพย์น้ันตามมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์  อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 40        

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  และในการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

ก าไรจากการจ าหน่ายไม่ต้องเสยีภาษี และขาดทุนจากการจ าหน่ายเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ 

เมื่อกจิการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ กจิการจะมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ 

1,000 และต้องเสียภาษีเท่ากับ 400 แต่กิจการไม่ต้องบันทึกหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เกดิข้ึนจ านวน 400 เน่ืองจากกรณีน้ี เป็นผลจากการรับรู้สนิทรัพย์เม่ือเร่ิมแรก 

ในปีต่อไปมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เท่ากับ 800 หากกิจการมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ 800 

กจิการต้องเสยีภาษีจ านวน 320 กจิการไม่ต้องบันทกึหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 

320 เพราะกรณีน้ีเป็นผลมาจากการรับรู้สนิทรัพย์เม่ือเร่ิมแรก 
 

23. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง  การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ก าหนดให้ผู้ออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วนของตรา

สารที่เป็นหน้ีสินเป็นหน้ีสิน และส่วนที่เป็นส่วนของทุนเป็นส่วนของทุน ในบางประเทศฐานภาษี

ของส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสนิในการรับรู้เร่ิมแรกจะเทา่กบัมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของผลรวมของ

ส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสินและทุน ดังน้ันผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีจะเกิดจากการรับรู้

เร่ิมแรกของส่วนประกอบที่เป็นทุนซ่ึงแยกออกจากส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสิน ดังน้ันกรณีน้ีจึงไม่

อยู่ในข้อยกเว้นตามย่อหน้าที่ 15.2 และกิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

นอกจากน้ีย่อหน้าที่ 61ก. ก าหนดว่า กิจการต้องบันทกึภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง

ส่วนของทุนและย่อหน้าที่ 58 ก าหนดว่า กิจการต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนภายหลังเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในก าไรหรือ

ขาดทุน 
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ผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี 

24. กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี

ทุกรายการ โดยรับรู ้เท่ากบัจ านวนที่เป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษี            

เพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้ักภาษีได ้ ทั้ งนี้ กิจการตอ้งไม่รบัรูสิ้นทรัพย์    

ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีที่เกิดจากการรับรู ้เริ่มแรกของสินทรัพยห์รือหนี้ สินที่เกิดจาก

รายการต่อไปนี้  

24.1 รายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

24.2 ณ วนัทีเ่กิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชี และก าไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี 

อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีนั้นเกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

สาขา บริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ใหก้ิจการรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ตามย่อหนา้ที ่44 

25. หลักการพ้ืนฐานของการรับรู้หน้ีสิน คือ กิจการจะต้องสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชน์       

เชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือช าระหน้ีสินในงวดอนาคต  มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไป

น้ันอาจน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้หน้ีสินน้ัน

ได้ ในกรณีน้ีจะเกดิผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินกับฐานภาษีของหน้ีสินขึ้น  

ซ่ึงจะท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่กิจการจะได้           

รับคืนในอนาคตเมื่อส่วนของหน้ีสินน้ันสามารถน าไปหักจากก าไรทางภาษีได้ ในท านองเดียวกัน 

หากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์มีน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างจะท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี เป็นจ านวนเทา่กบัภาษีเงินได้ที่กจิการจะได้รับคืนในอนาคต 

ตวัอย่าง 

กิจการบันทกึต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าค้างจ่ายเป็นหน้ีสินจ านวน 100 ในการค านวณ

ภาษี กิจการไม่สามารถน าต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่า          

จะจ่ายจริง อตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 25 

ในกรณีน้ีฐานภาษีของหน้ีสินเป็นศูนย์ (มูลค่าตามบัญชี 100 หักด้วยมูลค่าหน้ีสินที่กิจการ

สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีได้ในอนาคต) เมื่อกิจการจ่ายช าระหน้ีสิน

ตามมูลค่าตามบัญชีจะท าให้ก าไรทางภาษีในอนาคตลดลงเท่ากับ  100 และภาษีที่ต้องจ่ายใน

อนาคตจะลดลง เทา่กบั 25 (100 x 25%) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับฐานภาษี

ศูนย์ เป็นผลต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีมีจ านวนเท่ากับ 100 ดังน้ันกิจการจึงต้องบันทึก

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่กจิการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากการลดลงของจ านวน

ภาษีที่ต้องจ่ายดังกล่าว 
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26. ตัวอย่างของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงท าให้เกดิสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังน้ี      

26.1 ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางบัญชี 

เน่ืองจากพนักงานให้บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณ

ก าไรทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่ อกิจการจ่ายเงินสมทบให้กองทุนหรือเมื่อกิจการจ่ายเงิน

ผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้างให้แก่พนักงาน ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินกับฐานภาษี ซ่ึงฐานภาษีของหน้ีสินมักมีค่าเป็นศูนย์  

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ซ่ึงกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของค่าใช้จ่ายที่สามารถน าไปหักจากก าไร

ทางภาษีเมื่อกจิการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน 

26.2 กิจการรับรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางบัญชีในงวดที่เกิด

รายการ แต่อาจไม่สามารถน าจ านวนดังกล่าวไปหักในการค านวณก าไร (หรือขาดทุน)

ในทางภาษีได้จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนในการวิจัย 

(จ านวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตาม

บัญชีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงท าให้เกิดสินทรัพย์            

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

26.3 ด้วยข้อยกเว้นที่จ ากัด กิจการรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับมาและหน้ีสินที่ระบุได้จากการรวม

ธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือธุรกิจ หากกิจการรับรู้หน้ีสิน ณ วันที่ได้รับมาแต่    

ยังไม่สามารถน าต้นทุนที่เกี่ยวข้องไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษีได้

จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี และสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้น นอกจากน้ีจะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นได้

หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับมามีมูลค่าต ่ากว่าฐานภาษี สินทรัพย์ภาษีเงินได้             

รอการตัดบัญชีที่ เกิดข้ึนจากทั้งสองกรณี ข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อค่าความนิยม          

(ดูย่อหน้าที่ 66) 

26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพย์บางรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม่ โดยไม่มี

การปรับปรุงเพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 20) ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราว ที่ใช้หักภาษีขึ้น หากฐานภาษีของสินทรัพย์มีจ านวนมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์น้ัน 

27. การกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีจะมีผลท าให้ก าไรทางภาษีส าหรับงวดอนาคต

ลดลง อย่างไรกต็ามกิจการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ที่จ่ายลดลง           

กต่็อเมื่อกิจการมีก าไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะน ารายการน้ันมาหักได้ ดังน้ันกิจการจะรับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไร           

ทางภาษีมากเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีมาหักได้ 

28. มีความเป็นไปได้ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีได้              

กต่็อเม่ือกิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกันและ   

หน่วยภาษีเดียวกนัซ่ึงมีจ านวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกดิการกลับรายการ 
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28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

หรือ 

28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้

ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทย          

จะอนุญาตให้เฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังไป

ลดก าไรทางภาษีที่จะเกดิในอนาคตเทา่น้ัน) 

ในกรณีดังกล่าว กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้

หักภาษีเกดิขึ้น 

29. หากกจิการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีและหน่วยภาษี

เดียวกนัไม่เพียงพอ กจิการสามารถรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณีดังต่อไปน้ี  

29.1 เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

จัดเกบ็ภาษีและหน่วยภาษีหน่วยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการ

ของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดในอดีตหรือ      

ในอนาคต ซ่ึงเร่ืองน้ี กฎหมายภาษีไทยให้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการน าขาดทุนสุทธิยกมา   

ไม่เกิน  5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) ในการประเมินว่ากิจการจะมี

ก าไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่  กิจการจะไม่พิจารณาจ านวนที่ต้องเสียภาษี 

ที่เกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่น าไปหักภาษีซ่ึงคาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต เน่ืองจาก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวในอนาคตน้ันต้อง

อาศัยก าไรทางภาษีในงวดอนาคต เพ่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีดังกล่าวเช่นกนั หรือ 

29.2 กจิการมีการวางแผนภาษีอากรเพ่ือท าให้กจิการมีก าไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้ 

30. การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีที่กิจการปฏิบัติเพ่ือสร้างหรือเพ่ิมก าไรทางภาษีในงวดใด           

งวดหน่ึง ก่อนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง เช่น ในบางประเทศกิจการ

สามารถสร้างหรือเพ่ิมก าไรทางภาษีได้โดย 

30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ดอกเบี้ ยรับตามเกณฑเ์งินสดหรือเกณฑค์งค้าง  

30.2 ชะลอสทิธเิรียกร้องการหักค่าใช้จ่ายบางรายการจากก าไรทางภาษีไปในงวดอื่น 

30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ที่มีราคาเพ่ิมข้ึน แต่กิจการไม่สามารถปรับปรุง          

ฐานภาษีของสนิทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือสะท้อนราคาที่เพ่ิมข้ึน 

30.4 ขายสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้จาก

พันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี) เพ่ือน าเงินไปซ้ือเงินลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ต้อง   

เสยีภาษีแทน 



 

21 

 

ถึงแม้ว่าการวางแผนทางภาษีเป็นการขยับก าไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ขึ้ นมาอยู่ในงวดก่อน

หน้า การน าผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใช้ประโยชน์กยั็งขึ้ นอยู่กับผลก าไรทางภาษี   

ในอนาคตที่เกดิจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิในอนาคตด้วย 

31. ในกรณีที่กจิการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้กจิการพิจารณาแนวทางตามที่กล่าว

ในย่อหน้าที่ 35 และ 36  

32. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้  

ค่าความนยิม 

32ก. ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกิจน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างที่เกิดข้ึน

จะก่อให้เกดิสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ

รับรู้เร่ิมแรกของค่าความนิยมควรจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงในการบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ    

ซ่ึงมูลค่าข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ที่ ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์         

ของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

การรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินเมือ่เริม่แรก 

33. มีสถานการณ์หน่ึงที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดข้ึนจากการรับรู้สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรก 

คือ  กรณีที่กิจการได้รับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่ต้องเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการน า

เงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ในทางภาษีกิจการไม่สามารถน า

มูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ (ซ่ึงเท่ากับฐานภาษี)ได้ มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์จึงต ่ากว่าฐานภาษีและท าให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีข้ึน หรือในอีก

กรณีหน่ึงกิจการอาจบันทกึเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงท าให้เกิดผลต่าง

ระหว่างรายได้รอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซ่ึงมีค่าเป็นศูนย์ จึงท าให้เกิดเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่

ใช้หักภาษีขึ้ น ทั้งน้ีไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีการน าเสนออย่างไรกต็าม กิจการไม่สามารถรับรู้รายการ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้ ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวใน ย่อหน้าที่ 22 

ขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

34. กิจการจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยงั

ไม่ไดใ้ชเ้ท่าทีม่ีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า กิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ

น าผลขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชด้งักล่าวไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

35. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ใช้ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่น าไปหักภาษี แต่ทั้งน้ีการที่กิจการมีผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงว่ากิจการอาจจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต 

ดังน้ัน หากกจิการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้ได้ เท่าที่กิจการ              
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มีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษี

เพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้  

ในสถานการณ์ ข้างต้น ย่อหน้าที่  82 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า          

ของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการรับรู้รายการ 

36. กิจการควรพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปน้ีในการประเมินความน่าจะเป็นว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษี

เพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์         

ได้หรือไม่ 

36.1 กิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับหน่วยงานที่จัดเกบ็ภาษีและ

หน่วยเสียภาษีเดียวกัน ในจ านวนที่เพียงพอที่จะน าขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือ

เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่ 

36.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่หรือไม่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีก่อนที่ผลขาดทุนทางภาษี

ที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุลง 

36.3 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน เกิดจากสาเหตุที่สามารถระบุได้และเหตุการณ์น้ัน          

ไม่น่าจะเกดิขึ้นอกีหรือไม่ 

36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้าที่ 30) เพ่ือสร้างก าไรทางภาษีให้เกิดขึ้ นในงวด              

ที่สามารถน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์

ได้หรือไม่ 

หากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์      

จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด กิจการไม่ควรรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับส่วนนั้น 

การน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีย่งัไม่ไดร้บัรูม้าประเมินใหม่ 

37. ทุกวันที่สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการต้องประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่    

ยังไม่ได้รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้น้ันได้    

ตามจ านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตที่จะท าให้ได้รับ

ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว  ตัวอย่างเช่น การที่

สถานการณ์ทางการค้าปรับตัวดีขึ้นอาจส่งผลให้กิจการมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  24 หรือ 34          

อีกตัวอย่างหน่ึงคือ การที่กิจการต้องประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ ณ วันที่      

รวมธุรกจิ หรือภายหลังการรวมธุรกจิแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 67 และ 68)  
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

38. ผลแตกต่างช่ัวคราวจะเกดิขึ้นเมื่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม 

หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ซ่ึงหมายถึงส่วนแบ่งของบริษัทใหญ่ หรือส่วนแบ่งของผู้ลงทุน           

ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ซ่ึงรวมถึงมูลค่าตามบัญชีของ            

ค่าความนิยมด้วย) มีจ านวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซ่ึงมักเท่ากับราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ 

ส่วนได้เสยี ผลแตกต่างน้ีอาจเกดิขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น 

38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมค้ามีก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 

38.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อยไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกนั 

38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้เทา่กบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ในงบการเงินรวม จ านวนของผลแตกต่างช่ัวคราวอาจต่างจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง    

กับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่  หากบริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุนในงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ 

39. กิจการตอ้งรับรูห้นี้ สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษี      

ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขาและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สีย           

ในการร่วมคา้ ยกเวน้เมือ่เขา้เงือ่นไขทั้งสองขอ้ ดงัต่อไปนี้  

39.1 บริษทัใหญ่ ผูล้งทุนหรือผูร่้วมคา้ สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการ   

ของผลแตกต่างชัว่คราว และ 

39.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว     

ในอนาคตอนัใกล ้

40. เน่ืองจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่

จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนน้ัน 

(รวมถึงผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิข้ึนจากก าไรที่ไม่ได้จัดสรรและจากผลต่างในการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศ) เกิดขึ้ นเมื่อใด นอกจากน้ี ในทางปฎิบัติ บริษัทใหญ่มักจะไม่สามารถประมาณ

จ านวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่าย เม่ือมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว ด้วยเหตุน้ีเมื่อ

บริษัทใหญ่ตัดสนิใจที่จะไม่ให้มีการจัดสรรก าไรของบริษัทย่อยในระยะเวลาอนาคตอันใกล้ บริษัท

จึงไม่ต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งน้ีข้อก าหนดในย่อหน้าน้ีสามารถน าไปถือปฏบัิติ

กบัเงินลงทุนในสาขาด้วย 

41. กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ด าเนินการ (ดูมาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ  หากกจิการต้องค านวณก าไรขาดทุนทางภาษี     ด้วยสกุลเงินที่ต่างกัน (ซ่ึงมี

ผลให้ฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินของกิจการต่างกันด้วย) แล้ววัดมูลค่าด้วย
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สกุลเงินที่ต่างกัน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนจะท าให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวซ่ึงท าให้

กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 24) และ

จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อ

หน้าที่ 58) 

42. ผู้ลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่สามารถควบคุมกิจการน้ันได้ และมักจะไม่สามารถก าหนดนโยบาย   

การจ่ายเงินปันผลได้ ดังน้ันหากไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ก าหนดว่าบริษัทร่วมจะไม่จ่ายเงินปันผล               

ในอนาคตอันใกล้ ผู้ลงทุนต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในบางกรณีผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ

ประเมินจ านวนภาษีเงินได้ที่จะต้องช าระในกรณีที่ได้รับประโยชน์จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ 

แต่สามารถประเมินจ านวนขั้นต ่าและระบุได้ว่า ภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับหรือสูงกว่าจ านวนข้ันต ่าได้             

ในกรณีน้ีจะใช้จ านวนที่ประเมินน้ีวัดมูลค่าหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

43. ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าในการร่วมค้ามักเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันก าไรและข้อก าหนดเกี่ยวกับ          

การแบ่งปันก าไรจะว่าต้องได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์หรืออนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ตามจ านวน           

ที่ระบุ หากผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมการแบ่งปันก าไรได้และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการ  

จะไม่มีการแบ่งปันก าไรในอนาคตอนัใกล้ ผู้ร่วมค้าไม่ต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

44. กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี  

ทุกรายการที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนไดเ้สีย            

ในการร่วมคา้ ก็ต่อเมือ่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า 

44.1 จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้และ 

44.2 จะมีก าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

45. ในการตัดสินว่ากิจการควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราว          

ที่ใช้หักภาษี ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย         

ในการร่วมค้าหรือไม่น้ัน กจิการต้องพิจารณาตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 ถึง 31 

การวดัมูลค่า  

46. กิจการตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สิน (หรือสินทรพัย)์ ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและงวดก่อนตาม

จ านวนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่ (หรือไดร้บัคืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช ้  

อตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่บงัคบัใชอ้ยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน     

ส้ินรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

47. กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

ด้วยอัตราภาษีส าหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้           

รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะจ่ายช าระหนี้ สินภาษี โดยใช้อัตราภาษี                  
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(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือที่คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

48.  ปกติกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรวมทั้งสินทรัพย์และ 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

แต่ในบางประเทศ การประกาศใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาลมีผลกระทบ

ส าคัญต่อการบังคับใช้จริงที่อาจเกดิขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในกรณีเช่นน้ี กิจการ

ต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้โดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาล

ประกาศ 

49. หากกจิการต้องเสยีภาษีในอตัราภาษีที่แตกต่างกนัส าหรับก าไรในแต่ละระดับ กิจการต้องวัดมูลค่า

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีเฉล่ียที่คาดว่าจะต้องใช้กับก าไร

ทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษี) ในงวดที่กจิการคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราว 

50. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้  

51. การวดัมูลค่าของหนี้ สินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบ  

ทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัย ์หรือ     

จะจ่ายช าระหนี้ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีส้ิ่นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

51ก. ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีสิน อาจส่งผล

กระทบต่อรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้งสองรายการดังน้ี 

51ก.1  อตัราภาษีที่ใช้เมื่อกจิการได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีสนิตามมูลค่า ตาม

บัญชี 

51ก.2  ฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ัน 

ในกรณีน้ี กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษีและฐานภาษีที่สอดคล้องกับลักษณะที่กิจการได้รับประโยชน์           

จากสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีสนิ  

ตวัอย่าง ก (ตวัอย่าง ก นี้ เป็นกรณีทีก่ฎหมายภาษีก าหนดอตัราภาษีไม่เท่ากนัระหว่างอตัรา

ภาษีจากการจ าหน่ายสินทรพัยแ์ละอตัราภาษีปกติ กรณีนี้ จึงไม่เกิดข้ึนกบัประเทศไทย) 

สนิทรัพย์รายการหน่ึงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 แต่มีฐานภาษี

เพียง 60 ประเดน็น้ีมีข้อสังเกตว่า กรณีที่มีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กิจการค านวณภาษี

โดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ซ่ึงไม่เทา่กบัอตัราภาษีในกรณีอื่นที่เสยีภาษีอตัราร้อยละ 30  

ตามตัวอย่าง กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ

คาดว่าจะจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อไม่ใช้งานต่อไป กิจการจะรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีเท่ากับ 12 (ค านวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์ดังกล่าว 

แต่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์มูลค่าตามบัญชีโดยการใช้งานสนิทรัพย์น้ันแทน 
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ตวัอย่าง ข (ตวัอย่างนี้ ใหอ้า้งอิงไดก้บัมาตรา 65 ทวิ(3) แห่งประมวลรษัฎากร อย่างไรก็ตาม 

ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้  เพราะประมวลรษัฎากรจัดเก็บภาษีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย์

โดยค านวณจากราคาขายหกัดว้ยตน้ทุนทางภาษี) 

สินทรัพย์รายการหน่ึงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุน 100 มีมูลค่าตามบัญชี 80 ซ่ึง

กิจการได้ตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมขึ้ นเป็น 150 และไม่มีการท ารายการปรับปรุงทางภาษีส าหรับ

การตีราคาสินทรัพย์น้ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตราภาษีคือ

ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธ ิในกรณีน้ีมีข้อสงัเกตว่า ถ้ากจิการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้สูงกว่า

ราคาทุน กิจการต้องน าค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจ านวน 30 มารวมเป็นก าไรทางภาษี แต่

ส่วนของรายรับที่สงูกว่าต้นทุนน้ันไม่ต้องน ามาเสยีภาษี 
  

ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่าวเท่ากับ 70 และผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 80 

(เกิดจากการน ามูลค่าสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ 150 ลบด้วยฐานภาษีของสินทรัพย์ 70) ถ้า

กจิการคาดว่าจะไม่จ าหน่ายสนิทรัพย์ดังกล่าวแต่จะใช้งานสนิทรัพย์จนครบอายุสินทรัพย์กิจการ

ต้องมีรายได้ทางภาษีจ านวนถึง 150 แต่ทั้งน้ีกิจการมีรายจ่ายค่าเสื่อมราคาทางภาษีเพียง 70 

ในการน้ีท าให้ค านวณหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้เทา่กบั 24 (ค านวณจาก 80 x 30%)  

หากกจิการคาดว่าจะจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันไปในทนัท ีโดยได้รับเงินค่าจ าหน่าย 150 หน้ีสินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีค านวณได้ดังน้ี 

 

          ผลแตกต่าง     หน้ีสนิ 

                  ช่ัวคราวที่ต้อง           ภาษีเงินได้ 

            เสยีภาษี       อตัราภาษี       รอการตัดบัญชี 

ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี   30         30%       9 

ก าไรส่วนที่เกนิต้นทุน             50         - 0-      -      

รวม               80              9 
  

(หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 61ก. ก าหนดไว้ว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคา

สนิทรัพย์เพ่ิมให้บันทกึโดยตรงไปยังกบัส่วนของเจ้าของ) 
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ตวัอย่าง ค (ตวัอย่าง ค นี้ เป็นกรณีที่กฎหมายภาษีก าหนดอัตราภาษีไม่เท่ากนัระหว่าง

อตัราภาษีจากการจ าหน่ายสินทรพัยแ์ละอตัราภาษีปกติ กรณีนี้ จึงไม่เกิดข้ึนกบัประเทศไทย) 

ตัวอย่างน้ีเหมือนกรณีของตัวอย่าง ข ยกเว้นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์รายการดังกล่าวใน

ราคาสูงกว่าราคาทุน ต้องน าค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเป็นก าไรทางภาษี (อัตราภาษี

เท่ากับร้อยละ 30)  ส่วนก าไรจากการจ าหน่ายที่ค านวณจากราคาขาย 150 หักต้นทุนที่

ปรับปรุงด้วยภาวะเงินเฟ้อจ านวน 110 เสยีภาษีที่อตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 40 

 

ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการใช้งานสินทรัพย์

ดังกล่าว กจิการต้องมีรายได้ทางภาษีได้เท่ากับ 150 แต่กิจการจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องทางภาษี

ในรูปค่าเสื่อมราคาได้เพียง 70 ในกรณีน้ีฐานภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 70  ท าให้เกิดผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 80 และมีหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ                   

24 (80 x 30%) ซ่ึงเทา่กบัในกรณีของตัวอย่าง ข 

ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายสินทรัพย์

ดังกล่าวทนัททีี่ราคา 150 กิจการสามารถหักต้นทุนที่ปรับปรุงด้วยอัตราเงินเฟ้อได้ที่ 110 ท าให้

เกิดก าไรสุทธิเท่ากับ 40 ซ่ึงต้องเสียภาษีที่อัตราร้อยละ 40 นอกจากน้ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทาง

ภาษี 30 จะถูกน าไปรวมเป็นก าไรทางภาษีซ่ึงต้องเสียภาษีที่อัตราร้อยละ 30 ในกรณีน้ีฐานภาษี

คือ 80 (110 - 30) ท าให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 70 และมีหน้ีสินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่างไรกด็ี หากวิธีการ

ค านวณ ฐานภาษีหาได้ยากกว่าที่แสดงในตัวอย่าง กิจการอาจพิจารณาหลักการพ้ืนฐานตามย่อ

หน้าที่ 10 ประกอบ 

(หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 61ก. ก าหนดไว้ว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคา

สนิทรัพย์เพ่ิมให้บันทกึหักโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) 

51ข. หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้ นจากการตี

ราคาสนิทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16(ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่จะสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อม

ราคาโดยการขาย โดยไม่ค านึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ดังน้ันหาก

กฎหมายภาษีอากรก าหนดให้ใช้อัตราภาษีเฉพาะของมูลค่าภาษีจากการขายสินทรัพย์ซ่ึงแตกต่าง

จากอัตราภาษีที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์แล้ว กใ็ห้ใช้อัตราภาษีที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ในการ

วัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวเน่ืองกับ

สนิทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาน้ัน 
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51ค. หากหนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกดิขึ้นจากอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  โดยมีข้อสนันิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

เป็นมูลค่าที่จะได้รับคืนจากการขาย ดังน้ัน หากข้อสนันิษฐานเป็นจริง การวัดมูลค่าหน้ีสนิภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีหรือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจากมูลค่าตามบัญชี

ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากการขาย หากข้อสันนิษฐานนี้ มีข้อโต้แย้งว่าไม่จริง โดยถ้า

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนนี้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์รับผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอดอายุของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่ 51 และ 51ก. 

ตวัอย่าง เพือ่อธิบายย่อหนา้ที ่51ค. 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหน่ึงมีราคาทุน 100 และมีมูลค่ายุติธรรม 150  ซ่ึงวัดมูลค่ายุติธรรม

ตามวิธทีี่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุน ซ่ึงประกอบด้วยที่ดินราคาทุน 40 โดยมีมูลค่ายุติธรรม 60 และอาคารอาคารหน่ึงราคาทุน 

60 และมีมูลค่ายุติธรรม 90  

 

ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็น 30 ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไม่กระทบก าไรทางภาษี ถ้าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนถูกขายในราคาสงูกว่าราคาทุน  การกลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมจ านวน 30 จะถูกรวมเป็น

ก าไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ส าหรับยอดขายส่วนที่เกินกว่าราคารทุน อัตราภาษี

เป็นร้อยละ 25 ส าหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้น้อยกว่า 2 ปีและอัตราภาษีร้อยละ 20 ส าหรับสินทรัพย์ที่

ถือตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป 

 

เพราะอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามวิธีที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีข้อสันนิษฐานว่ากิจการ

จะได้รับคืนมูลค่าจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนทั้งสิ้นจากการขาย หากข้อสนันิษฐานน้ันเป็นจริง 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะเป็นผลสะท้อนจากการได้รับคืนมูลค่าจากการขาย ราวกับว่ากิจการ

คาดหวังรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สนิก่อนการขาย 

 

อตัราภาษีของที่ดินหากมีการขายคือ 40 และมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีอีก 20 (60–40) 

อัตราภาษีของอาคารหากขายอาคารคือ 30 (60–30) และมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีอีก 

60 (90–30) รวมผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคือ 

80 (20+60) ดังน้ันตามย่อหน้าที่ 47 อัตราภาษีคืออัตราที่คาดว่าจะถือปฏบัิติส าหรับงวดเม่ือรับรู้

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ดังน้ันหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกค านวณดังต่อไปน้ี หาก

กจิการคาดว่าจะขายทรัพย์สนิหลังจากที่ถือไว้เป็นเวลามากกว่า 2 ปี 
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 ผลแตกต่างช่ัวคราวที่

ต้องเสยีภาษี 

อตัราภาษี หนี้สนิภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี 

ภาษีส่วนที่เป็นค่าเสื่อม

ราคาสะสม 

 

30 

 

30% 

 

9 

ส่วนที่เกนิกว่าราคาทุน 50 20% 10 

รวม 80  19 

 

หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากที่ถือไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 2 ปี การค านวณข้างต้นควร

แก้ไขโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 25 แทนที่จะเป็นอตัราร้อยละ 20 ในส่วนที่เกนิกว่าราคาทุน 

 

หากกิจการถือครองอาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจาก

อาคารตลอดอายุของอาคาร มากกว่าที่จะขาย ข้อสันนิษฐานน้ีจะเป็นที่โต้แย้งส าหรับอาคาร อย่างไร

กดี็ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ถ้าเป็นไปตามข้อสันนิษฐานดังกล่าวหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีจะสะท้อนผลที่จะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของอาคารจากการใช้และมูลค่าตามบัญชีของ

ที่ดินจากการขาย 

 

ฐานภาษีของอาคารหากถือไว้เพ่ือใช้คือ 30 (60-30) และมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีคือ 

60 (90-30) เป็นผลให้เกดิหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ 18 (60 x 30%)  

 

หากสันนิษฐานว่าจะได้ รับคืนจากการขายอาคาร หน้ีสินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีของ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคือ 22 (18+4) 

 

51ง. ข้อสนันิษฐานตามย่อหน้าที่ 51ค. ใช้กบัหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้   

          รอการตัดบัญชีที่เกดิจากการวัดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากการรวมธุรกจิหาก    

          กจิการใช้วิธมูีลค่ายุติธรรมเม่ือมีการวัดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในภายหลัง 
 

51จ.  ย่อหน้าที่ 51ข. ถึงย่อหน้าที่ 51ง. ไม่เปล่ียนข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 24 ถึงย่อหน้าที่ 33 (ผล   

           แตกต่างช่ัวคราวหักภาษี) และย่อหน้าที่ 34 ถึง ย่อหน้าที่ 36 (ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และ 

           เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเม่ือมีการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษี  

 เงินได้รอการตัดบัญชี 
 

52.     ย้ายและแก้ไขเลขที่ใหม่เป็น 51ก.52ก. ในบางประเทศ กิจการอาจต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราที่

สงูกว่า หรือต ่ากว่าอตัราปกติ หากกจิการน าก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด 

ไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจได้รับคืนหรือจ่าย

ช าระภาษีเงินได้ หากกิจการน าก าไรสุทธิ หรือก าไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็น

เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการ  ซ่ึงในกรณีเหล่าน้ี กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และ
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หน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน รวมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้

อตัราภาษีที่ใช้กบัก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 

 

52ข. ในกรณีที่อธิบายไว้ตามย่อหน้าที่ 52ก. กิจการจะต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผล     

เมื่อกจิการรับรู้หน้ีสนิเงินปันผลค้างจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลน้ีเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกับ

รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้าของ  ดังน้ันกิจการจึงต้องรับรู้ภาษีเงินได้

ของเงินปันผล ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ยกเว้นกรณีที่ภาษีเงินได้

ของเงินปันผลน้ันเกดิจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ใน ย่อหน้าที่ 58.1 และ 58.2 

ตวัอย่าง ประกอบย่อหนา้ที ่52ก. และ 52ข. (ตวัอย่างนี้ ไม่ตรงกบัขอ้กฎหมายไทย เนือ่งจาก

ตัวอย่างนี้ สมมติว่าอัตราภาษีส าหรับก าไรสะสมไม่จัดสรรสูงกว่าอัตราภาษีส าหรับ              

ก าไรสะสมจดัสรร) 

ตัวอย่างต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้       

ของงวดปัจจุบัน และสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับกิจการที่อยู่        

ในประเทศที่ต้องเสยีภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราที่สูงกว่าปกติ (เช่น 

อัตราร้อยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีได้เมื่อกิจการมีการจัดสรรก าไร อัตราภาษี

ส าหรับก าไรที่จัดสรรแล้วคือ 35% ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 31 ธันวาคม 25X1 

กจิการไม่รับรู้หน้ีสนิส าหรับเงินปันผลที่เสนอหรือประกาศจ่ายภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่

รายงาน ดังน้ันกจิการจึงไม่รับรู้เงินปันผลส าหรับปี 25X1  ก าไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปี 

25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีสุทธิส าหรับปี 25X1 เท่ากับ 

40,000 

กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจุบัน 

จ านวน 50,000 ทั้งน้ีกิจการยังไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์ที่กิจการอาจได้รับจากการได้เงินคืน

บางส่วน (จากหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี) เมื่อได้จ่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากน้ี กิจการ     

ยังรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ านวน 

20,000 (40,000 x 50%) ซ่ึงแสดงถึงจ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการจะต้องจ่ายเม่ือใช้ประโยชน์

จากสนิทรัพย์หรือเมื่อจ่ายช าระหน้ีสนิ โดยองิตามอตัราภาษีที่ใช้กบัก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 

ต่อมาวันที่  15 มีนาคม 25X2 กิจการรับรู้เงินปันผลจ านวน 10,000 ซ่ึงเป็นเงินปันผล      

จากก าไรจากการด าเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็นหน้ีสนิ 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการต้องรับรู้เงินภาษีได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจ านวน 

1,500 (ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 15 ของเงินปันผลที่รับรู้เป็นหน้ีสินแล้ว) โดยรับรู้เป็นสินทรัพย์           

ภาษี เงินได้ของงวดปัจจุบัน และหักจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันส าหรับปี 25X2 
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53. กิจการตอ้งไม่คิดลดสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

54. การค านวณหาจ านวนสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดย

ใช้อัตราคิดลดจะเช่ือถือได้กต่็อเมื่อกิจการจัดท าตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่จะเกิด

การกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่าวไม่สามารถ  

ท าได้ในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซ้อนมากเกินไป ดังน้ัน จึงเป็นการไม่สมควรที่จะก าหนด      

ให้กจิการต้องคิดลดสนิทรัพย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

อนุญาตแต่ไม่บังคับการคิดลดจะท าให้งบการเงินระหว่างกิจการต่างๆไม่สามารถเปรียบเทียบ   

กันได้ ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี จึงไม่ก าหนดหรืออนุญาตให้มีการคิดลดสินทรัพย์       

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

55. กจิการค านวณผลแตกต่างช่ัวคราวโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถึงแม้ว่า 

มูลค่าตามบัญชีน้ันจะได้มาจากการคิดลดก็ตาม เช่น กรณีของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน)  

56. กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน และกิจการตอ้งลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ      

ตดับญัชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้

ประโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ การปรบัลด

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีลงนั้น กิจการตอ้งกลบัรายการ สินทรัพยภ์าษีเงินได ้          

รอการตดับญัชีใหเ้ท่ากบัจ านวนที่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษี

เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

การรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

57. การรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการหรือ

เหตุการณ์อื่นๆ ต้องสอดคล้องกับการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์เหล่าน้ัน      

โดยก าหนดหลักการน้ีไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 68ค.  

รายการที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

58. กิจการตอ้งรบัรูภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือ

ค่าใชจ่้ายและน าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรบังวด เวน้แต่ภาษีเงินไดที้่เกิดข้ึน

จากรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้  

58.1 รายการหรือเหตุการณที์่กิจการรบัรูน้อกก าไรหรือขาดทุน ทั้งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน           

(ดูย่อหนา้ที ่61ก. ถงึ 65)  

58.2  การรวมธุรกิจ (ดูย่อหนา้ที ่66 ถงึ 68) 
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59. หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้ น เมื่อ

กจิการน ารายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมค านวณก าไรทางบัญชีในงวดบัญชีหน่ึง แต่น าไปรวมค านวณ

ก าไรหรือขาดทุนทางภาษีในงวดที่แตกต่างไป กิจการจึงต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกดิขึ้นในก าไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

59.1 รายได้ดอกเบ้ีย ค่าสทิธ ิและเงินปันผลที่กจิการมีสทิธไิด้รับและน าไปรวมในก าไรทางบัญชี

ตามเกณฑ์การจัดสรรรายได้ตามสัดส่วนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ แต่น าไปรวมในก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงิน

สด และ 
59.2 ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซ่ึงบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และทยอยตัดจ าหน่ายเข้าก าไร

หรือขาดทุน แต่กิจการน าจ านวนดังกล่าวจะไปถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีทั้งจ านวน      

เมื่อเกิดขึ้ น (แต่กรณีน้ีประมวลรัษฎากรก าหนดหลักเกณฑ์ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

ตามมาตรา 65ทวิ (2)) 

60. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอาจ

เปล่ียนแปลงได้แม้ว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง

ของการเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนได้ดังต่อไปนี้  

60.1 การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร 

60.2 การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ 

60.3 การเปล่ียนแปลงลักษณะการได้รับประโยชน์ที่คาดไว้จากสนิทรัพย์ 

กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีน้ันเกี่ ยวข้องกับรายการที่ เคยรับรู้ ไว้นอกก าไรหรือขาดทุนแล้วในอดีต                 

(ดูย่อหน้าที่ 63) 

รายการที่รบัรูน้อกก าไรหรือขาดทุน 

61. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

61ก. กิจการตอ้งบนัทึกภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนอกก าไรหรือ

ขาดทุน หากภาษีที่เกิดข้ึนนั้นเกี่ยวขอ้งกบัรายการที่บนัทึกนอกก าไรหรือขาดทุน ไม่ว่าใน         

งวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวดกนั ดงันั้น ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ 

ตดับญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการดงัต่อไปนี้  ทั้งทีบ่นัทึกในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวดกนั 

(1) ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรบัรายการที่ตอ้งบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(ดูย่อหนา้ที ่62) 

(2)  โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ส าหรบัรายการที่ตอ้งบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของ (ดูย่อหนา้ที ่62ก.) 
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62. มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการบันทกึรายการบัญชีบางรายการใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เช่น 

62.1 การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่      

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   ) 

และ 

62.2 ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

62.3 ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ 

( ดูมาตรฐานกา ร บัญ ชี  ฉ บับที่  21 (ป รับป รุ ง  2555) เ ร่ื อ ง  ผลกร ะทบของ 

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

62.4 ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

62ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรืออนุญาตให้กจิการบันทกึบัญชีบางรายการโดยตรงไป

ยังส่วนของเจ้าของ เช่น 
(1) การปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสมซ่ึงเกดิจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ต้อง

ปรับงบการเงินย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด) และ 

(2) มูลค่าที่เกดิจากการรับรู้เร่ิมแรกของส่วนประกอบของทุนของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม 

(ดูย่อหน้าที่ 23) 

63. ในบางสถานการณ์ที่เข้าข้อยกเว้น กิจการอาจค านวณหาจ านวนภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่บันทกึนอกก าไรหรือขาดทุนได้ยาก (ทั้งที่บันทกึ

ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือบันทกึโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) เช่น ในกรณีต่อไปนี้  

63.1 การมีอัตราภาษีแบบขั้นบันได ท าให้กิจการไม่สามารถก าหนดอัตราภาษีที่จะใช้กับ 

ส่วนประกอบของก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหน่ึงส่วนใด  

63.2 มีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่  

ได้บันทกึบัญชีนอกก าไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ 

63.3 กิจการตัดสินใจที่จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือจะไม่รับรู้เตม็จ านวน 

อีกต่อไป โดยที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ัน (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) 

เกี่ยวข้องกบัรายการที่ได้เคยบันทกึบัญชีนอกก าไรหรือขาดทุนในอดีต  

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องก าหนดมูลค่าภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้            

รอการตัดบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับรายการที่กิจการได้บันทึกบัญชีนอกก าไรหรือขาดทุนแล้ว          

โดยการปันส่วนตามสัดส่วนของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ของกิจการในประเทศที่เกี่ยวข้อง หรืออาจใช้วิธีการปันส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่าส าหรับสถานการณ์

ของกจิการได้ 
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64. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ไม่ได้ระบุให้

กิจการต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพ่ิมไปยังก าไรสะสมทุกปี ด้วยมูลค่าที่เท่ากับผลต่าง

ระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพย์ที่ตีใหม่ กับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของ

สินทรัพย์ หากกิจการท าการโอนเช่นน้ัน มูลค่าที่โอนต้องเป็นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยกิจการต้องน าข้อก าหนดน้ีไปปฏิบัติกับการโอนเม่ือมีการจ าหน่ายที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกนั 

65. หากกิจการตีราคาสินทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษี และการตีราคาใหม่น้ันเกี่ยวข้องกับ             

การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีที่กระท าในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชี        

ที่คาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต  กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากการตีราคา

สินทรัพย์ และการปรับปรุงฐานภาษี บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบน้ัน

เกิดขึ้ น  อย่างไรกต็ามหากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านภาษีน้ันไม่เกี่ยวข้องกับ          

การตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมในทางบัญชีที่กระท าในงวดก่อน หรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะกระท า           

ในอนาคต กิจการต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในก าไรหรือ

ขาดทุน  

65ก. เมื่อกิจการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กฎหมายอาจก าหนดให้กิจการต้องจ่ายส่วนหน่ึงของ            

เงินปันผลให้แก่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีแทนผู้ถือหุ้น ในหลายประเทศจ านวนเงินดังกล่าวน้ีเรียกว่า 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการต้องบันทกึภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานจัดเกบ็

ภาษีไว้ในส่วนของเจ้าของโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผล  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

66. ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่างช่ัวคราวอาจเกิดขึ้ นได้จากการรวมธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ   ก าหนดให้

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (กรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ที่ระบุไว้ใน

ย่อหน้าที่ 24) หรือ หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินที่สามารถระบุได้ ณ 

วันที่ซ้ือธุรกิจน้ัน ดังน้ันสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือธุรกิจที่กิจการรับรู้ อย่างไรกต็าม

ภายใต้ย่อหน้าที่ 15.1 กิจการต้องไม่รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้ค่า

ความนิยมเมื่อเร่ิมแรก 

67. ในการรวมธุรกิจ ความน่าจะเป็นของการ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก่อน            

การรวมธุรกิจของผู้ซ้ืออาจเปล่ียนไป ผู้ซ้ืออาจพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผู้ซ้ือจะ

ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงยังไม่เคยรับรู้ในบัญชีของตนก่อน    

การรวมธุรกิจ เช่น ผู้ซ้ืออาจได้รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของผู้ซ้ือโดยการหัก

จากก าไรทางภาษีในอนาคตของกจิการที่ตนซ้ือมา ในทางตรงกันข้าม ผลของการรวมธุรกิจอาจท า

ให้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะท าให้กิจการได้รับประโยชน์      

จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหมดไป ในกรณีน้ีผู้ซ้ือต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของ
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สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ดังน้ันผู้ซ้ือไม่ต้อง          

น าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือ

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือธุรกจิที่รับรู้ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิ  

68. ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่น    

ของกิจการที่ถูกซ้ืออาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ที่ต้องแยกรับรู้เม่ือมีการบันทกึบัญชีการรวมธุรกิจแต่อาจ

เกิดขึ้นในภายหลัง  กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจริงภายหลัง

การรวมธุรกจิ ดังต่อไปนี้  

68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้มาให้รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่าซ่ึง

เป็นผลมาจากการได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ

ธุรกิจ ต้องน าไปปรับลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือธุรกิจ      

ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

คงเหลือต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

68.2 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่นที่ได้มาทุกรายการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

(หากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้รับรู้นอกก าไรหรือขาดทุน) 

อย่างไรกต็าม การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ต้องไม่ส่งผลท าให้เกิดจ านวนส่วนได้เสียในมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของกิจการที่ถูกซ้ือเกินกว่าต้นทุน

การรวมธุรกจิและต้องไม่เกนิกว่าจ านวนที่เคยรับรู้ส าหรับส่วนเกนิน้ัน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ ์ 

68ก. ในบางประเทศ กจิการสามารถน าจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายด้วยหุ้นทุน สิทธิซ้ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่น

ของกิจการไปถือเป็นรายจ่ายที่ค านวณทางภาษีเงินได้ จ านวนที่ใช้หักภาษีอาจแตกต่างจาก

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีต่อมา ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ กิจการ

อาจรับรู้ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการที่ได้ใช้ประโยชน์พนักงานเป็นสิ่งตอบแทนตามสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้ 

(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์) แต่จะยังไม่ได้รับลดหย่อนภาษีจนกว่าจะมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นน้ันแล้ว โดยให้วัดมูลค่าของ

การลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของกจิการ ณ วันที่ใช้สทิธ ิ

68ข. ในท านองเดียวกบัต้นทุนวิจัยที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของ

ค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปัจจุบัน (คือจ านวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตให้หักได้       

ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีที่เท่ากับศูนย์ เป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีที่ก่อให้เกิด

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ถ้าไม่สามารถหาจ านวนที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะอนุญาต    

ให้หักได้ในอนาคต ณ วันสิ้ นงวด กิจการต้องประมาณโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวด 
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ตัวอย่างเช่น ถ้าจ านวนที่หน่วยงานภาษีอนุญาตให้หักได้ในอนาคตขึ้ นอยู่กับราคาหุ้นของกิจการ   

ณ วันที่ในอนาคต ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุ้นของกจิการ ณ วันสิ้นงวด 

68ค. ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 68ก. จ านวนที่ใช้หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจ านวนที่ใช้หักภาษีเงินได้

ในอนาคต ซ่ึงค านวณโดยวิธีการในย่อหน้าที่ 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสม 

ที่เกี่ยวข้อง  ย่อหน้าที่ 58 ระบุให้กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้             

รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและน าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ยกเว้น

ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู้นอกก าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี

เดียวกนัหรือต่างกัน  หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจ านวนที่ใช้หักภาษี (หรือประมาณการจ านวน 

ที่ใช้หักภาษีในอนาคต) สูงกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้อง ช้ีให้เห็นว่าจ านวนที่ใช้    

หักภาษีไม่ได้เกี่ยวข้องกบัค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวกับ

ทุนด้วย ในสถานการณ์เช่นน้ี ส่วนเกินของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันหรือภาษีเงินได้รอการ      

ตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

การแสดงรายการ  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดแ้ละหนี้ สินภาษีเงินได ้

69. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

70. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

การหกักลบ 

71. กิจการจะน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไปหกักลบกบัรายการหนี้ สินภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัได ้ก็ต่อเมือ่ 

71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินดงักล่าวมาหกักลบกนั และ 

71.2 กิจการตั้งใจจะจ่ายช าระรายการดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรบัคืนสินทรพัย ์

และจ่ายช าระหนี้ สินในเวลาเดียวกนั 

72. ถึงแม้ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันแยกจากกัน 

กจิการสามารถน ารายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์ใน

ท านองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันไปหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้หากรายการทั้งสอง

เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่จัดเกบ็โดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกัน และหน่วยงานน้ันอนุญาตให้

กจิการจ่ายช าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ านวนสทุธจิ านวนเดียวได้ 

73. ในงบการเงินรวม กิจการจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของกิจการหน่ึงในกลุ่มกิจการ

ไปหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของอีกกิจการหน่ึงในกลุ่มกิจการได้กต่็อเมื่อ
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กิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายช าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ านวนสุทธิจ านวนเดียวได้ 

และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจ่ายช าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ านวนสุทธิจ านวนเดียว และทั้งสอง

กจิการตั้งใจจะรับช าระสนิทรัพย์หรือช าระหน้ีสนิในเวลาเดียวกนั  

74. กิจการสามารถน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไปหกักลบกบัหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีไดก้็ต่อเมือ่ 

74.1   กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั มาหกักลบกบั

หนี้ สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ 

74.2    ทั้งสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกีย่วขอ้ง

กบัภาษีเงินไดที้ป่ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นไปตามลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้  

74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกนั 

74.2.2 หน่วยภาษีต่างกนั ซ่ึงตั้ งใจจะจ่ายหนี้ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้อง            

งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนี้ สิน

ในเวลาเดียวกนั ในงวดอนาคตแต่ละงวดกิจการคาดว่าจะจ่ายหนี้ สิน           

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือรบัช าระสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

อย่างมีนยัส าคญั 

75. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีเดียวกัน กต่็อเม่ือทั้งสองรายการน้ีเกี่ยวข้องกับ

ภาษีเงินได้ที่จัดเกบ็โดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่

จะหักกลบสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันกบัหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเพ่ือหลีกเล่ียง

ความจ าเป็นในการจัดท ารายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของความแตกต่างช่ัวคราว 

แต่ละรายการ  

76. ในบางสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบหน้ีสิน และ 

มีความต้ังใจที่จะช าระภาษีด้วยยอดสทุธไิด้เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่าน้ัน ในกรณีเช่นน้ีกิจการต้อง

จัดท ารายละเอียดตารางเวลาที่เ ช่ือถือได้เพ่ือแสดงว่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ          

หน่วยภาษีหน่ึง จะส่งผลให้ต้องจ่ายภาษีเพ่ิมข้ึนในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ของอกีหน่วยภาษีหน่ึงส่งผลให้หน่วยภาษีที่สองจ่ายภาษีลดลง 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละรายไดภ้าษีเงินไดที้เ่กีย่วขอ้งกบัก าไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ 

77. กิจการตอ้งแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้หรือรายไดภ้าษีเงินไดที้่เกีย่วขอ้งกบัก าไรหรือ

ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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77ก. ถา้กิจการแสดงส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะก าไรขาดทุนตามที่ก าหนดไว้

ในย่อหนา้ที่ 81 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การน าเสนอ    

งบการเงิน กิจการตอ้งแสดงค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ที่เกี่ยวกบัก าไรหรือขาดทุน       

จากกิจกรรมตามปกติในงบเฉพาะก าไรขาดทุนนั้น 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นของสินทรพัยห์รือหนี้ สินภาษีเงินไดต่้างประเทศรอการตดับญัชี 

78. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2555) เ ร่ือง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง               

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนบาง

ประเภทเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้ระบุว่าผลต่างดังกล่าวจะต้องแสดงไว้ส่วนใดของงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดังน้ันเม่ือกิจการรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

ภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการอาจจัดประเภทของ

ผลต่างน้ันเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าการแสดง

ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากที่สดุ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

79. กิจการตอ้งเปิดเผยส่วนประกอบที่ส าคญัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินได้

แยกกนั 

80. ส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้อาจประกอบด้วย 

80.1 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน 

80.3 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึน หรือ

ที่กลับรายการ 

80.4 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง           

อตัราภาษีหรือการจัดเกบ็ภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่ 

80.5 จ านวนผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่

ยังไม่ได้บันทกึในงวดก่อนแต่กจิการน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

80.6 จ านวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ยังไม่ได้

บันทกึในงวดก่อนแต่กจิการน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

80.7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดข้ึนจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์                

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56  หรือการกลับรายการของ 

การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ 

80.8 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และ

การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส า คัญ ซ่ึงรวมในก าไรหรือขาดทุนเน่ืองจากไม่สามารถ         
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น าไปปรับปรุงย้อนหลังได้ ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552)  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

 

 

81. กิจการตอ้งเปิดเผยรายการดงัต่อไปนี้ แยกจากกนั 

81.1   จ านวนรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกีย่วขอ้ง

กบัรายการทีบ่นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

81.1ก จ านวนภาษีเงินไดที้่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

(ดูย่อหนา้ที่ 62 และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การน าเสนอ

งบการเงิน) 

81.2   ย่อหนา้นี้ ไม่ใช ้

81.3  ค าอธิบายเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บัก าไร

ทางบญัชีโดยน าเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่หรือทั้งสองรูปแบบดงัต่อไปนี้  

81.3.1  การกระทบยอดระหว่างค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของ 

ก าไรทางภาษีกบัอตัราภาษีที่ใช ้โดยเปิดเผยเกณฑก์ารค านวณอตัราภาษี

ทีใ่ช ้หรือ 

81.3.2  การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แทจ้ริงถวัเฉลี่ยกบัอัตราภาษีที่ใช้          

โดยเปิดเผยเกณฑก์ารค านวณอตัราภาษทีีใ่ช ้

81.4  ค าอธิบายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอตัราภาษีทีใ่ชเ้ปรียบเทียบกบังวดบญัชีก่อน 

81.5  จ านวนและวันส้ินสุดประโยชน์ (ถ ้ามี) ของผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หักภาษี           

ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้และเครดิตภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ในกรณีที่กิจการไม่ไดร้บัรู ้

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

81.6  จ านวนรวมของผลแตกต่างชัว่คราวที่เกีย่วขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และ 

บริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ในกรณีที่กิจการไม่ไดร้บัรูห้นี้ สินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี (ดูย่อหนา้ที ่39) 

81.7  ในส่วนที่เกี่ยวกบัผลแตกต่างชัว่คราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้          

แต่ละประเภทและเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชแ้ต่ละประเภท 

81.7.1  จ านวนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีที่กิจการรบัรู ้          

ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบังวดที่น าเสนอแต่ละงวด 

81.7.2  จ านวนของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่กิจการรบัรู ้          

ในก าไรหรือขาดทุน หากจ านวนดังกล่าวไม่ปรากฏเด่นชัดในรายการ

เปลีย่นแปลงของมูลค่าทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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81.8 ในกรณีการด าเนินการที่ยกเลิก กิจการตอ้งเปิดเผยค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้่เกี่ยวขอ้ง

กบัรายการ ดงันี้  

81.8.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ 

81.8.2 ก าไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของการด าเนินงานที่ยกเลิก          

ส าหรบังวดโดยเปรียบเทียบกบังวดก่อนทีก่ิจการน าเสนอแต่ละงวด 

81.9 จ านวนภาษีเงินไดข้องเงินปันผลทีก่ิจการเสนอจ่ายหรือประกาศจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของ

กิจการก่อนวนัทีอ่นุมติัใหอ้อกงบการเงิน แต่กิจการไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี้ สิน ในงบการเงิน 

81.10 ถา้การรวมธุรกิจเป็นสาเหตุให้ผูซ้ื้อมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูส้ าหรับสินทรัพย์            

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีก่อนการซ้ือธุรกิจ (ดูย่อหนา้ที่ 67) ใหเ้ปิดเผยมูลค่าของ

การเปลีย่นแปลง และ 

81.11 ถา้ผลประโยชนภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในการรวมธุรกิจไม่ไดร้บัรู ้ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ 

แต่รับรู ้ภายหลังจากวันที่ ซ้ือธุรกิจ (ดูย่อหนา้ที่ 68) ให้อธิบายเหตุการณ์หรือ              

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้ต้องรับรู ้ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้                

รอการตดับญัชี 

82. กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี และ

หลกัฐานทีใ่ชส้นบัสนุนการรบัรูสิ้นทรพัยน์ ั้น เมือ่ 

82.1 การใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีข้ึนอยู่กบัจ านวนของก าไร  

ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจ านวนก าไรที่เกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง

ชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษทีีก่ิจการมีอยู่ 

82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนกบัหน่วยงานจัดเก็บภาษี  

ทีสิ่นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกีย่วขอ้ง 

82ก. ในสถานการณต์ามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นย่อหนา้ที่ 52ก. กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะของผลกระทบ

ทางภาษีเงินไดที้่อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการยงัตอ้งเปิดเผย

จ านวนของผลกระทบทางภาษีเงินไดที้่อาจเกิดข้ึน และสามารถประมาณไดแ้ละตอ้งระบุ

ขอ้เท็จจริงทีว่่ามีผลกระทบทางภาษีเงินไดใ้ดทีก่ิจการไม่สามารถประมาณไดใ้นทางปฏิบติั 

83. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้  

84. การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.3 ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับก าไรทางบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และทราบ

ปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต ทั้งน้ีความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับก าไรทางบัญชี อาจกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้             

ที่ไม่ต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน าไปหักในการค านวณก าไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี 

ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอตัราภาษีต่างประเทศ เป็นต้น 
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85. ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับก าไรทางบัญชี กิจการ

ต้องใช้อตัราภาษีที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกล่าว คือ 

อตัราภาษีในประเทศที่กจิการมีถิ่นที่อยู่ ซ่ึงเป็นผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศและอัตราภาษี

ระดับท้องถิ่น ค านวณจากก าไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อย่างไรกต็ามส าหรับ

กิจการที่ด าเนินงานในหลายประเทศ อาจเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า หากกิจการ   

รวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ใช้อัตราภาษีในประเทศที่กิจการด าเนินอยู่เข้าด้วยกัน  

ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่าการเลือกอัตราภาษีที่ใช้จะส่งผลกระทบต่อการกระทบยอด                

ที่น าเสนอ 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่85 

ในปี 25x2 กจิการมีก าไรทางภาษีในประเทศที่ต้ังอยู่ (ประเทศ ก) เท่ากับ 1,500 (25X1 : 2,000) 

และในประเทศ ข เป็น 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 30 % และอัตราภาษี

ของประเทศ ข คือ 20% ในประเทศ ก กิจการมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 100 (25X1 : 200) ซ่ึง        

ไม่สามารถน ามาหักในการค านวณภาษีได้ 

ตวัอย่างการกระทบยอดเป็นอตัราภาษีในประเทศ      

   ปี 25X1 ปี 25X2 

ก าไรทางบัญชี   2,500 3,000 

อตัราภาษีในประเทศ  (30%) 750 900 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายภาษีหักภาษีไม่ได้          60   30 

ผลกระทบของอตัราภาษีที่ต ่ากว่าของประเทศ ข     (50)      (150)                 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     760      780   

 

ตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างการกระทบยอดซ่ึงจัดท าโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตาม

อัตราภาษีในประเทศที่กิจการด าเนินอยู่แต่ละประเทศ เม่ือใช้วิธีการน้ี ผลกระทบของผลต่าง

ระหว่างอตัราภาษีในประเทศที่กจิการต้ังอยู่ กบัอตัราภาษีในประเทศอื่น จะไม่แยกแสดงรายการ

ในการกระทบยอด กิจการอาจต้องพิจารณาถึงความเปล่ียนแปลงที่ส าคัญทั้งในเร่ืองอัตราภาษี 

และก าไรของกิจการในแต่ละประเทศ เพ่ือใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงในอัตราภาษีที่ใช้ ตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.4 

ก าไรทางบัญชี  2,500 3,000 

ภาษีที่ค านวณตามอัตราภาษีคูณกับก าไรที่ เกิด ข้ึนใน

ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 

700 

 

750 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายภาษีหักภาษีไม่ได้      60        30 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    760     780 
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86. อตัราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย คือ ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ หารด้วยก าไรทางบัญชี 

87. ในทางปฏบัิติกจิการมักไม่สามารถค านวณหาจ านวนของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้

รับรู้ ซ่ึงเกิดขึ้ นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า     

(ดูย่อหน้าที่ 39) ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้กิจการเปิดเผยจ านวนรวมของ        

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเปิดเผยจ านวนหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยมูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินได้            

รอการตัดบัญชี ที่ยังไม่รับรู้ เน่ืองจากอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์มากข้ึน 

87ก. ย่อหน้าที่  82ก.  ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได้                

ที่อาจเกดิข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น โดยกิจการต้องเปิดเผยลักษณะส าคัญของระบบ

ภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินปันผล 

87ข. ในบางคร้ัง กิจการไม่สามารถค านวณหาจ านวนรวมของภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่าย            

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เช่น ในกรณีที่กจิการมีบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวนมาก อย่างไรก็

ตามในกรณีดังกล่าว กจิการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้โดยง่าย เช่น ในกลุ่มบริษัทรวม 

บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยบางบริษัท อาจจ่ายภาษีเงินได้ส าหรับก าไรที่ ยังไม่ได้จัดสรร              

ในอัตราที่สูงกว่าปกติ และทราบจ านวนของภาษีเงินได้ที่จะได้รับคืน เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจาก

ก าไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ีกิจการต้องเปิดเผยจ านวนภาษีที่จะได้รับคืน และกิจการต้อง

เปิดเผยด้วยว่า กิจการมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึนแต่ยังไม่สามารถประมาณได้ และใน 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้   

ที่อาจเกดิข้ึน ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัก าไรสะสมของบริษัทใหญ่ 

87ค. กิจการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82ก. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ            

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียใน

การร่วมค้าด้วย  ในกรณีน้ี กิจการต้องพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 82ก.  เช่น กิจการอาจต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทย่อยในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 81.6) หาก

กิจการ ไม่สามารถค านวณมูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้ได้ (ดูย่อหน้าที่ 

87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยต่างๆเหล่าน้ัน ที่กจิการไม่สามารถประเมินได้  

88. กจิการต้องเปิดเผยหน้ีสินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน สินทรัพย์ที่ 

อาจเกิดขึ้ น เช่น หน้ีสินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนจากข้อพิพาทระหว่างกิจการกับหน่วยงานจัดเกบ็

ภาษีที่ ยังไม่ยุติ ในท านองเดียวกันหากมีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มี       

ผลบังคับใช้ หรือประกาศใช้ภายหลังงวดที่รายงาน กิจการต้องเปิดเผยผลกระทบที่ส าคัญที่มีต่อ

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ส าหรับงวดและสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังงวดที่รายงาน) 
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วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

89. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  ถอืปฏิบติักบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มตั้งแต่วนัที ่

1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป  

90.-97. ไม่เกีย่วขอ้ง 

98. ย่อหนา้ที ่52 ไดม้ีการเปลีย่นเลขทีใ่หม่เป็นย่อหนา้ที ่51ก. ย่อหนา้ที ่10 และตวัอย่างตามย่อ

หนา้ที่  51ก. นั้นไดถู้กปรบัปรุงใหม่ และย่อหนา้ที่ 51ข. และย่อหนา้ที่ 51ค. และตวัอย่างที่

เกีย่วขอ้ง ย่อหนา้ที่ 51ง. ย่อหนา้ที่ 51จ. และ ย่อหนา้ที่ 99 ไดถู้กเพิม่เติม ซ่ึงการปรบัปรุง

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2557 สามารถถือ

ปฏิบติัไดก่้อนวันที่มีผลบงัคบัใช้ หากกิจการถือปฏิบติัก่อนวันที่มีผลบงัคบัใชใ้ห้เปิดเผย

ขอ้เท็จจริงนั้น 

 

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 

99.     การปรบัปรุงไดท้ดแทนการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 เรือ่ง ภาษีเงินได ้– การ

ไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยที์ไ่ม่ไดคิ้ดค่าเสือ่มราคาทีตี่ราคาใหม่ 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างของผลแตกต่างชัว่คราว 

ภาคผนวกน้ีไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน ทั้งน้ีภาคผนวกมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงวิธีการปฏบัิติตาม

มาตรฐานเพ่ือให้เข้าใจข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับน้ีได้ชัดเจนขึ้น 

ก.  ตวัอย่างสถานการณที์ท่ าใหเ้กิดผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษี 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษีทุกรายการท าให้เกิดหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

รายการบญัชีทีม่ีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

1. กิจการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรับในการค านวณก าไรทางบัญชีด้วยเกณฑ์รับรู้ตามระยะเวลาแต่น ามา

รวมค านวณก าไรทางภาษีตามเกณฑเ์งินสด 

2. กิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าในการค านวณก าไรทางบัญชีเมื่อส่งมอบสินค้า แต่น ามารวม

ค านวณก าไรทางภาษีเมื่ อได้รับเงินค่าสินค้า (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  3 ของ

ภาคผนวก ข กรณีน้ีกจิการจะมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสนิค้าคงเหลือด้วย) 

3. กจิการคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์โดยวิธอีตัราเร่งในการค านวณก าไรทางภาษี 

4. กิจการรับรู้ต้นทุนการพัฒนาเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็แต่น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษีในงวดที่เกดิรายการน้ันขึ้น 

5. กิจการน าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษีของงวดปัจจุบัน

และงวดก่อนตามเกณฑเ์งินสด 

รายการบญัชีทีม่ีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน 

6. ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้และไม่สามารถน ามาหักเป็น

ค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษี เมื่อกิจการขายหรือตัดบัญชีสินทรัพย์น้ัน (หมายเหตุ      

ย่อหน้าที่ 15.2 ไม่อนุญาตกิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ได้   

มาจากการรวมธุรกจิ ดูย่อหน้าที่ 22 ประกอบ) 

7. ผู้กู้บันทึกเงินกู้ยืมตามจ านวนเงินที่ได้รับ (ซ่ึงเท่ากับมูลค่าที่ต้องจ่ายช าระเม่ือครบก าหนด)      

หักด้วยต้นทุนในการท ารายการ โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมจะเพ่ิมขึ้ นในภายหลังเน่ืองจาก 

การตัดจ าหน่ายต้นทุนในการท ารายการเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางบัญชี แต่กิจการต้อง

น าต้นทุนในการท ารายการไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดแรกที่กิจการรับรู้รายการเงินกู้ยืม           

(หมายเหตุ (1) ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี คือ มูลค่าของต้นทุนในการท ารายการส่วนที่
ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนแล้ว หักด้วย มูลค่าที่ตัดจ าหน่ายสะสมที่ถือ

เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี และ (2) ข้อยกเว้นที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 15.2 ไม่สามารถน ามาถือ

ปฏบัิติตามได้ เน่ืองจากการรับรู้เงินกู้ยืมเมื่อเร่ิมแรกส่งผลกระทบต่อก าไรทางภาษี  ดังน้ันผู้กู้จึง

ต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 
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8. กิจการวัดมูลค่าเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก โดยใช้มูลค่าของเงินที่ได้รับหักด้วยต้นทุน

ในการท ารายการ กิจการตัดจ าหน่ายต้นทุนในการท ารายการเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีตามอายุของ

เงินกู้ยืมและรายการต้นทุนในการท ารายการเหล่าน้ันไม่สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่าย            

ในการค านวณก าไรทางภาษีส าหรับงวดอนาคต งวดปัจจุบันหรืองวดก่อนได้ (หมายเหตุ (1)      

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีคือ มูลค่าของต้นทุนในการท ารายการที่ยังไม่ได้ตัดจ าหน่าย 

และ (2) ย่อหน้าที่ 15.2 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ    

กรณีน้ี) 

9. ส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสินของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) วัดมูลค่า

ตามมูลค่าที่คิดลดจากมูลค่าที่ต้องจ่ายคืนเม่ือครบก าหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง 

การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้)) ทั้งน้ีส่วนที่คิดลดไม่ถือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี  

        การปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมและการตีราคาใหม่ 

10. สินทรัพย์ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนบันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงสูงกว่าราคา

ทุนเดิมแต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี 

11. กจิการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ (ตามวิธรีาคาที่ตีใหม่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ืองที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (หมายเหตุ 

ย่อหน้าที่ 61ก. ก าหนดให้กิจการบันทึกรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตี

ราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ไปยังก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

         การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม 

12. ในการรวมธุรกิจ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะเพ่ิมขึ้ นเป็นเท่ากับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่มีการ

ปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกดิขึ้นจะท าให้ค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน หรือรับรู้ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือธุรกจิ ดูย่อหน้าที่ 66) 

13.   มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ลดลงไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายการค านวณก าไรทางภาษีได้ 

และต้นทุนของค่าความนิยมกไ็ม่สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเมื่อมกีารขายธุรกิจ (หมายเหต ุ

ย่อหน้าที่ 15.1 ไม่อนุญาตให้กจิการรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนในกรณีน้ี) 

14.   กจิการต้องตัดรายการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ซ่ึงเกดิจากรายการระหว่างกันออกโดยน าไปรวมกับมูลค่า 

ตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

15.   ก าไรสะสมของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมค้าน าไปรวมไว้ในก าไรสะสมรวมใน     

งบการเงินรวม แต่ภาระภาษีเงินได้จะเกิดกต่็อเมื่อมีการจัดสรรก าไรให้กับบริษัทใหญ่ (หมายเหตุ 

ย่อหน้าที่ 39 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึน ถ้าบริษัทใหญ่       
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ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้า สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวได้และมี

ความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากจิการจะไม่กลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวในอนาคตอนัใกล้) 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาหรือบริษัทร่วมในต่างประเทศ หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้าใน

ต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ      

(หมายเหตุ (1) ในกรณีน้ีอาจมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้

หักภาษี และ (2) ย่อหน้าที่ 39 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกิดขึ้ น หากบริษัทใหญ่  ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ    

ผลแตกต่างช่ัวคราวได้ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะไม่กลับรายการผลแตกต่าง

ช่ัวคราวในอนาคตอนัใกล้) 

17. กิจการบันทึกสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน แต่กิจการ

ค านวณก าไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใช้สกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีน้ีอาจเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษีหรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้อง

เสยีภาษี กจิการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 41) และ (3) กิจการต้อง

รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในก าไรหรือขาดทุน ดูย่อหน้าที่ 58) 

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

18. กิจการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงินใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง) และไม่มี

การปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ (1) กิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในก าไรหรือ

ขาดทุน (2) ถ้ากิจการมีการตีราคาสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงินใหม่ กิจการต้องบันทึกภาษีเงินได้            

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และบันทึก

รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัการปรับมูลค่าสนิทรัพย์ในก าไรหรือขาดทุน) 

ข. ตวัอย่างสถานการณที์ท่ าใหเ้กิดผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการท าให้เกดิสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็

ตาม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางรายการ อาจไม่สามารถรับรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่

ก  าหนดไว้ใน ย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานฉบับน้ี 
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รายการบญัชีทีส่่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

1. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุน ามาหักในการค านวณก าไรทางบัญชี       

ตามที่พนักงานให้บริการแก่กิจการ แต่จะน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษี        

เมื่อกิจการจ่ายให้พนักงานหรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (หมายเหตุ ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้           

หักภาษีจะเกิดขึ้ นในลักษณะเดียวกันส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันคุณภาพสินค้าหรือ

ดอกเบี้ ยจ่าย ซ่ึงบางประเทศต้องน ามาหักในการค านวณก าไรทางภาษีตามเกณฑเ์งินสด) 

2. ค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ในงบการเงินจะมากกว่าค่าเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาตให้

ตัดจ าหน่าย ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

3. ต้นทุนสินค้าคงเหลือที่ขายก่อนวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานน ามาหักในการค านวณก าไรทาง

บัญชี เม่ือกจิการส่งมอบสนิค้าหรือให้บริการ แต่จะน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทาง

ภาษีกต่็อเมื่อกิจการเกบ็เงินได้ (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของภาคผนวก ก 

ข้างต้น ในกรณีน้ีจะเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี ซ่ึงเกี่ยวข้องกับลูกหน้ีการค้าที่

เกี่ยวข้อง) 

4. มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับของสนิค้าคงเหลือหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังน้ันกจิการจึงลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ไม่สามารถน ามา

หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีจนกว่ากจิการจะขายสนิทรัพย์น้ัน 

5. ต้นทุนในการวิจัย (หรือค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ หรือ ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานอื่นๆ) 

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางบัญชี แต่ให้น ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร

ทางภาษีได้ในงวดถัดไป 

6. รายได้รอการรับรู้ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน แต่น ามารวมค านวณก าไรทางภาษีในงวด

ปัจจุบันหรือในงวดก่อน 

7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายได้รอการรับรู้แต่ไม่ต้องน ามา

เสยีภาษีในงวดอนาคต (หมายเหตุ  ย่อหน้าที่ 24 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่

เกดิจากกรณีน้ี (ดูย่อหน้าที่ 33 ประกอบ)) 

การปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมและการตีราคาใหม่ 

8. สินทรัพย์ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงต ่ากว่า   

ราคาทุนแต่ไม่มีการท ารายการปรับปรุงทางภาษี 

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม 

9. ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรู้หน้ีสินจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องในการค านวณก าไรทางภาษีจนกว่าจะถึงงวดถัดไป (หมายเหตุ สินทรัพย์ภาษีเงินได้    
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รอการตัดบัญชีที่เกดิข้ึนจะท าให้ค่าความนิยมลดลงหรือก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจเพ่ิมขึ้น     

ดูย่อหน้าที่ 66)  

10. ย่อหน้านี้ ไม่ใช้  

11. รายการก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึน ซ่ึงเกิดจากรายการระหว่างกันถูกตัดรายการบัญชีออกจากมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ หรือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ไม่ต้องท ารายการ

ปรับปรุงทางภาษี 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาหรือบริษัทร่วมในต่างประเทศ หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า        

ในต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    

(หมายเหตุ (1) กรณีน้ีอาจเกิดได้ทั้งผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีหรือผลแตกต่างช่ัวคราว       

ที่ใช้หักภาษี และ (2) ย่อหน้าที่ 44 ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า (ก) กจิการจะกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวในอนาคต

อนัใกล้ และ (ข) ก าไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวมาใช้ประโยชน์ได้) 

13. กิจการวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแต่ค านวณ

ก าไรขาดทุนทางภาษีโดยใช้สกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีน้ีอาจเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้อง

เสียภาษีและผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี (2) ถ้ากิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก าไร

ทางภาษีเพียงพอ (ดูย่อหน้าที่ 41) และ (3) กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน            

ก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 58)) 

ค.  ตวัอย่างสถานการณที์มู่ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยห์รือหนี้ สินมีจ านวนเท่ากบัฐานภาษี 

1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่กิจการน ามาหักในการค านวณหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันส าหรับ              

งวดปัจจุบันหรืองวดก่อนแล้ว 

2. เจ้าหน้ีเงินกู้ยืมที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าของเงินสดที่ได้รับซ่ึงมีจ านวนเท่ากับมูลค่าที่ต้องจ่ายคืน    

เมื่อครบก าหนด 

3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ 

4. รายได้ค้างรับที่ไม่สามารถน ามาค านวณภาษีเงินได้ 
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ภาคผนวก ข 

การแสดงการค านวณและการน าเสนอขอ้มูล 

ภาคผนวกน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน ภาคผนวกน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เข้าใจมาตรฐานได้ชัดเจน

ขึ้ น โดยยกตัวอย่างจากงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จบางส่วนเพ่ือแสดงผลกระทบ

ของรายการบัญชีที่อธบิายไว้ข้างต้นที่มีต่องบการเงิน ทั้งน้ีบางส่วนของงบการเงินที่ยกมาจึงไม่ได้สอดคล้อง

กับการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

ตัวอย่างทั้งหมดในภาคผนวกน้ี สมมติว่ากจิการไม่มีรายการบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่อธบิายไว้ 

ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยไม่ได้ค านึงถึงกฎหมายของประเทศไทย 

ตวัอย่างที ่1 สินทรพัยที์เ่สือ่มสภาพได ้ 

กจิการซ้ืออุปกรณ์ในราคา 10,000 และตัดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง โดยมีอายุการใช้งาน 5 ปี ในทาง

ภาษี กิจการต้องตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ในอัตราร้อยละ 25 ต่อปีตามวิธีเส้นตรง ผลขาดทุนทางภาษี

สามารถน ากลับไปหักก าไรทางภาษีย้อนหลังได้ 5 ปี ในปีที่ 0 ก าไรทางภาษีของกิจการมีจ านวนเท่ากับ 

5,000 และอตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ 40 

 

กจิการจะใช้ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์โดยน ามาใช้ผลิตสนิค้าเพ่ือขาย ดังน้ันภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบันของกจิการค านวณได้ดังน้ี 

 

 ปี 

 1  2  3  4  5 

รายได้ทางภาษี 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000 

ค่าเสื่อมราคาทางภาษี 2,500  2,500  2,500  2,500  0 

ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี (500)  (500)  (500)  (500)  2,000 

          

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบัน (อตัราภาษีร้อยละ 40) 

 

(200) 

  

(200) 

  

(200) 

  

(200) 

  

800 

 

กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ณ สิ้ นปีที่ 1 ถึง 4 เน่ืองจากกิจการได้รับประโยชน์      

จากขาดทุนทางภาษีที่น าไปหักก าไรทางภาษีของปีที่ 0   

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รวมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ

ค่าใช้จ่ายและรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี 
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 ปี 

 1  2  3  4  5 

มูลค่าตามบัญชี 8,000  6,000  4,000  2,000  0 

ฐานภาษี 7,500  5,000  2,500  0  0 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษี 500  1,000  1,500  2,000  0 

 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวด 

 

0 

  

200 

  

400 

  

600 

  

800 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200  200  200  200    (800) 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปลายงวด 200  400  600  800  0 

 

กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีที่ 1 ถึง 4 เน่ืองจาก การกลับรายการของผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีจะท าให้เกิดรายได้ทางภาษีในปีต่อๆ ไป งบก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จของกิจการ

เป็นดังน้ี 

 

 ปี 

 1  2  3  4  5 

รายได้ 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000 

ค่าเสื่อมราคา 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000 

ก าไรก่อนหักภาษี 0  0  0  0  0 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (200)  (200)  (200)  (200)  800 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200  200  200  200  (800) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 0  0  0  0  0 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด 0  0  0  0  0 
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ตวัอย่างที ่2 สินทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ตัวอย่างน้ีครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี คือ ปี X5 และ ปี X6 ในปี X5 อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับใช้คือ

ร้อยละ 40 ของก าไรทางภาษี ในปี X6 อตัราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับใช้ คือร้อยละ 35 ของก าไรทางภาษี 

กจิการรับรู้เงินบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือจ่ายจริง แต่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี 

ในปี X5 กิจการได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าก าลังด าเนินการฟ้องร้องกิจการในเร่ืองการ

ปล่อยสารก ามะถัน แม้ว่าในเดือนธันวาคม ปี X6 กิจการยังไม่ได้ขึ้นศาล แต่กิจการกรั็บรู้หน้ีสินไว้จ านวน 

700 ในปี X5 ซ่ึงเป็นการประมาณการค่าปรับอย่างดีที่สุด และกิจการไม่สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่าย          

ในการค านวณภาษี 

ในปี X2 กิจการมีต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวน 1,250 ซ่ึงได้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ค านวณภาษีเงินได้ส าหรับปี X2 แต่ในทางบัญชีกิจการบันทกึค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและ

ตัดจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 มูลค่าของต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่ยังไม่ได้ตัดจ าหน่าย มีจ านวน 500 

ในปี X5 กจิการท าข้อตกลงกบัพนักงานว่าจะให้สวัสดิการด้านสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรู้ค่าใช้จ่าย

ส าหรับแผนงานน้ีในขณะที่พนักงานยังปฏิบัติงานอยู่ ในปี X5 และ X6 ยังไม่มีการจ่ายเงินสวัสดิการ

ดังกล่าวให้ผู้เกษียณ ค่าดูแลสุขภาพจะน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเมื่ อกิจการจ่ายให้ผู้เกษียณ      

กิจการประเมินว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษีของกิจการมีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิข้ึนมาใช้ประโยชน์ได้ 

กจิการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีส าหรับอาคารในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีโดยใช้วิธีเส้นตรงและค่าเสื่อมราคา

ทางภาษีร้อยละ 10 ต่อปีด้วยวิธีเส้นตรง ส่วนยานพาหนะตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีในอัตราร้อยละ 20 

โดยวิธีเส้นตรงและทางภาษีร้อยละ 25 ตามวิธีเส้นตรง กิจการตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีเตม็ปีในปีที่ซ้ือ

สนิทรัพย์  

ณ วันที่ 1 มกราคม X6 กิจการตีราคาอาคารใหม่เป็น 65,000 และประมาณว่าอาคารจะเหลืออายุการ    

ใช้งานอีก 20 ปี นับจากวันที่ตีราคาใหม่ การตีราคาใหม่ไม่กระทบกับก าไรทางภาษีในปี X6 และ

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีไม่ได้ปรับปรุงฐานภาษีของอาคารเพ่ือสะท้อนถึงราคาที่ตีใหม่  ในปี X6 กิจการโอน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่จ านวน 1,033 ไปยังก าไรสะสม ทั้งน้ีส่วนเกินทุนดังกล่าวเกิดจากผลต่าง

จ านวน 1,590 ระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าอาคารที่ตีราคาใหม่ (3,250) กับค่าเสื่อมราคาที่

คิดจากต้นทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม X6 จ านวน 33,200 หารด้วย

อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ 20 ปี ) หักด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องอีกจ านวน 557            

(ดูย่อหน้าที่ 64) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

 X5  X6 

ก าไรทางบัญชี 8,775  8,740 

บวก    

ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี 4,800  8,250 

เงินบริจาคเพ่ือการกุศล 500  350 

ค่าปรับเน่ืองจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 700  - 

ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 250  250 

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณ 2,000  1,000 

 17,025  18,590 

หัก    

ค่าเสื่อมราคาทางภาษี (8,100)    (11,850) 

ก าไรที่ต้องเสยีภาษี 8,925  6,740 

    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่อตัราภาษีร้อยละ 40 3,570   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่อตัราภาษีร้อยละ 35    2,359    

    

มูลค่าตามบญัชีของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์ 

ราคาทุน อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 

      

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X4 50,000  10,000  60,000 

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนในปี X5  6,000  -  6,000 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X5 56,000  10,000  66,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการตีราคา      

        สนิทรัพย์ใหม่ ณ 1 มกราคม X6 (22,800)  -  (22,800) 

ราคาที่ตีเพ่ิม ณ 1 มกราคม X6 31,800  -  31,800 

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6 65,000  10,000  75,000 

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนในปี X6 -  15,000  15,000 

 65,000  25,000  90,000 
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ราคาทุน อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 5%  20%   

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X4 20,000  4,000  24,000 

ค่าเสื่อมราคา ปี X5 2,800  2,000  4,800 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X5 22,800  6,000  28,800 

การตีราคาเพ่ิม ณ 1 มกราคม X6   (22,800)  -  (22,800) 

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6 -  6,000  6,000 

ค่าเสื่อมราคา ปี X6 3,250  5,000  8,250 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X6 3,250  11,000  14,250 

มูลค่าตามบัญชี      

31 ธนัวาคม X4 30,000  6,000  36,000 

31 ธนัวาคม X5 33,200  4,000  37,200 

31 ธนัวาคม X6 61,750  14,000  75,750 

ฐานภาษีของทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์

ราคาทุน อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X4 50,000  10,000  60,000 

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนในปี X5  6,000  -  6,000 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X5 56,000  10,000  66,000 

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนในปี X6 -  15,000  15,000 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X6 56,000  25,000  81,000 

      

ค่าเสื่อมราคาสะสม 10%  25%   

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X4 40,000  5,000  45,000 

ค่าเสื่อมราคา ปี X5 5,600  2,500  8,100 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X5 45,600  7,500  53,100 

ค่าเสื่อมราคา ปี X6 5,600  6,250  11,850 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม X6 51,200  13,750  64,950 

      

ฐานภาษี      

31 ธนัวาคม X4 10,000  5,000  15,000 

31 ธนัวาคม X5 10,400  2,500  12,900 

31 ธนัวาคม X6 4,800  11,250  16,050 
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี ณ 31 ธนัวาคม X4 

 

 มูลค่าตามบัญชี  ฐานภาษี  ผลแตกต่าง 

     ช่ัวคราว 

ลูกหน้ีการค้า 500  500  - 

สนิค้าคงเหลือ 2,000  2,000  - 

ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 500  -  500 

เงินลงทุน 33,000  33,000  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 36,000  15,000  21,000 

รวมสนิทรัพย์ 72,000  50,500  21,500 

      

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค้างจ่าย 3,000  3,000  - 

เจ้าหน้ีการค้า 500  500  - 

ค่าปรับค้างจ่าย -  -  - 

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้าง

จ่าย 

 

- 

  

- 

  

- 

หน้ีสนิระยะยาว 20,000  20,000  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,600  8,600  - 

รวมหน้ีสนิ 32,100  32,100  - 

      

ทุนเรือนหุ้น 5,000  5,000  - 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ -  -  - 

ก าไรสะสม 34,900  13,400   

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 72,000  50,500   

      

ผลแตกต่างช่ัวคราว     21,500 

      

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,500 ที่อตัราภาษีร้อยละ 40  8,600 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -  -  - 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุธิ     8,600 
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี ณ 31 ธนัวาคม X5 

 

 มูลค่าตามบัญชี  ฐานภาษี  ผลแตกต่าง 

     ช่ัวคราว 

ลูกหน้ีการค้า 500  500  - 

สนิค้าคงเหลือ 2,000  2,000  - 

ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 250  -  250 

เงินลงทุน 33,000  33,000  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 37,200  12,900  24,300 

รวมสนิทรัพย์ 72,950  48,400  24,550 

      

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค้างจ่าย 3,570  3,570  - 

เจ้าหน้ีการค้า 500  500  - 

ค่าปรับค้างจ่าย 700  700  - 

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้างจ่าย 2,000  -  (2,000) 

หน้ีสนิระยะยาว 12,475  12,475  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,020  9,020  - 

รวมหน้ีสนิ 28,265  26,265  (2,000) 

      

ทุนเรือนหุ้น 5,000  5,000  - 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ -  -  - 

ก าไรสะสม 39,685  17,135   

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 72,950  48,400   

      

ผลแตกต่างช่ัวคราว     22,550 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24,550 ที่อตัราภาษีร้อยละ 40  9,820 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (2,000) ที่อตัราภาษีร้อยละ 40         (800) 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุธิ     9,020 

หัก  หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวด        (8,600) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้

เม่ือเร่ิมแรกและที่กลับรายการ 

     

 

420 
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี ณ 31 ธนัวาคม X6 

 มูลค่าตาม

บัญชี 

 ฐานภาษี  ผลแตกต่าง

ช่ัวคราว 

ลูกหน้ีการค้า 500  500  - 

สนิค้าคงเหลือ 2,000  2,000  - 

ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -  -  - 

เงินลงทุน 33,000  33,000  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 75,750  16,050  59,700 

รวมสนิทรัพย ์ 111,250  51,550  59,700 

      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,359  2,359  - 

เจ้าหน้ีการค้า 500  500  - 

ค่าปรับค้างจ่าย 700  700  - 

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้างจ่าย 3,000  -  (3,000) 

หน้ีสนิระยะยาว 12,805  12,805  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19,845  19,845  - 

รวมหน้ีสนิ 39,209  36,209  (3,000) 

ทุนเรือนหุ้น 5,000  5,000  - 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 19,637  -  - 

ก าไรสะสม 47,404  10,341   

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 111,250  51,550   

      

ผลแตกต่างช่ัวคราว     56,700 

      

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 59,700 ที่อตัราภาษีร้อยละ 35  20,895 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (3,000 ที่อตัราภาษีร้อยละ 35)  (1,050) 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุธิ     19,845 

หัก หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวด     (9,020) 

ปรับปรุงยอดคงเหลือต้นงวดของหน้ีสนิภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี เน่ืองจากการลดอตัราภาษี 

22,550 ที่อตัราภาษีร้อยละ 5   

1,127 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 

31,800 ที่อตัราภาษีร้อยละ 35   

(11,130) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกและที่กลับรายการ 

     

 

822 
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ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล 

รายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานก าหนดไว้มีดังน้ี 

 

ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้(ย่อหนา้ที ่79) 

 

 X5  X6 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 3,570  2,359 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกและที่กลับรายการ 

 

420 

  

822 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ

ลดอตัราภาษีเงินได้ 

 

- 

  

     (1,127) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,990  2,054 

 

ภาษีเงินไดที้เ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ย่อหนา้ที ่81.1ก) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัการตีราคาอาคารใหม่ -     (11,130) 

 

นอกจากน้ี ในปี X6 กิจการได้โอนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 557 จากก าไรสะสมกลับไปยัง

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ โดยจ านวนดังกล่าวมาจากผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจาก

มูลค่าของอาคารที่ตีราคาใหม่กบัค่าเสื่อมราคาที่คิดจากต้นทุนของอาคาร 

ค าอธิบายเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัก าไรทางบญัชี (ย่อหนา้ที ่81.3)  

มาตรฐานฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการเลือกอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้

กบัก าไรทางบัญชี ได้สองวิธ ีดังน้ี 

(1) การกระทบยอดระหว่างจ านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก าไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช้ 

และเปิดเผยเกณฑใ์นการค านวณอตัราภาษีที่ใช้ 
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 X5  X6 

ก าไรทางบัญชี 8,775  8,740 

ภาษีเงินได้ค านวณตามอตัราภาษีที่ใช้ร้อยละ 35   

(ปี X5 ร้อยละ 40) 

 

3,510 

  

3,059 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน ามาหักใน

การค านวณก าไรทางภาษี  

   

 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล 200  122 

 ค่าปรับเกี่ยวกบัมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 280  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวดที่ลดลงเน่ืองจากอัตรา

ภาษีลดลง 

 

- 

  

(1,127) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,990  2,054 

 

อตัราภาษีที่ใช้คืออตัราภาษีรวมระหว่างอตัราภาษีของประเทศ คือร้อยละ 30 (ปี X5 อัตราภาษีร้อยละ 35) 

และอตัราภาษีของท้องถิ่นคือร้อยละ 5 

 

(2) การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีที่ใช้และเปิดเผยเกณฑ์ในการ

ค านวณอตัราภาษีที่ใช้ 

 X5  X6 

 ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัราภาษีที่ใช้ 40.0  35.0 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน ามาหักในการ

ค านวณก าไรทางภาษี  

   

เงินบริจาคเพ่ือการกุศล 2.3  1.4 

ค่าปรับเกี่ยวกบัมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 3.2  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวดที่ลดลงเน่ืองจากอัตราภาษี

ลดลง 

 

- 

  

      (12.9) 

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย (ค่าใช้จ่ายทางภาษีหารด้วยก าไร

ก่อนภาษี) 

 

45.5 

  

        23.5 

 

อตัราภาษีที่ใช้ คือ อัตราภาษีรวมระหว่างอัตราภาษีของประเทศ คือร้อยละ 30 (ปี X5 อัตราภาษีร้อยละ 35) 

และอตัราภาษีของท้องถิ่นคือร้อยละ 5 
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ค าอธิบายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอตัราภาษีทีใ่ชโ้ดยเปรียบเทียบกบังวดบญัชีก่อน (ย่อหนา้ที ่81.4) 

ในปี X6 รัฐบาลเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินได้ของประเทศจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 30   

กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัผลแตกต่างชัว่คราวแต่ละประเภท รวมทั้งขาดทุนทางภาษีที่       

ยงัไม่ไดใ้ช ้และเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชแ้ต่ละประเภท ดงันี้  

 (1) มูลค่าของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่กิจการรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน

แต่ละงวดทีน่ าเสนอ 

 (2) มูลค่าของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่กิจการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนใน 

แต่ละงวดทีน่ าเสนอ หากกรณีดงักล่าวไม่สามารถเห็นไดช้ดัเจนจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่า

ในงบแสดงฐานะการเงิน (ย่อหนา้ที ่81.7) 

 X5   X6 

ค่าเสื่อมราคาทางภาษี ซ่ึงค านวณโดยใช้อตัราเร่ง   9,720  10,322 

หน้ีสินค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซ่ึงน ามาหักภาษีได้เมื่อจ่าย

จริงเทา่นั้น 

 

(800) 

  

(1,050) 

ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น ามาหักจากก าไรทางภาษีใน           

ปีก่อน 

 

100 

  

- 

ราคาสนิทรัพย์ที่ตีเพ่ิมสทุธจิากค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง -  10,573 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,020  19,845 

 

(หมายเหตุ มูลค่าของรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ส าหรับปีปัจจุบันสามารถเหน็ได้จากมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินที่เปล่ียนแปลงไป) 
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ตวัอย่างที ่3 การรวมธุรกิจ 

ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซ้ือหุ้นของกิจการ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซ้ือ ฐานภาษีของ

เงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 ค่าความนิยมไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้และต้นทุนของ

ค่าความนิยมจะไม่สามารถน ามาหักภาษีได้ต่อให้บริษัทจ าหน่ายธุรกิจออกไปกต็าม อัตราภาษีส าหรับ

กจิการ ก คือร้อยละ 30 และอตัราภาษีส าหรับกจิการ ข คือร้อยละ 40  

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาที่ระบุได้ที่กิจการ ก ซ้ือมา (ยกเว้นสินทรัพย์และ

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) แสดงไว้ในตารางด้านล่างน้ี พร้อมทั้งฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน

ดังกล่าวในประเทศที่กจิการ ข ต้ังอยู่และผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิข้ึน 

 มูลค่าที่รับรู้ 

ณ วันที่ซ้ือ 

  

ฐานภาษี 

 ผลแตกต่างช่ัวคราว 

ณ วันที่ซ้ือธุรกจิ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 270  155  115 

ลูกหน้ีการค้า 210  210  - 

สนิค้าคงเหลือ 174  124  50 

หน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่ อ

เกษียณอายุ 

(30)  -    (30) 

เจ้าหน้ีการค้า (120)  (120)  - 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาที่ระบุได้

ไม่รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

504 

  

369 

  

135 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุต้องน าไป 

หักออกจากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  และสินค้าคงเหลือ 

(ดูย่อหน้าที่ 74) 

รายการต้นทุนของค่าความนิยมไม่หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู่ ดังน้ันฐานภาษี

ของค่าความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีค่าเป็นศูนย์ อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 15.1 กิจการ ก ต้องไม่รับรู้

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมใน

กจิการ ข 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกจิการ ข ในงบการเงินรวมของกจิการ ก เป็นดังน้ี 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาที่สามารถระบุได้ 

ยกเว้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    504 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (135 x 40%)    (54) 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาที่สามารถระบุได้             450 

ค่าความนิยม    150 

มูลค่าตามบัญชี    600 
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ณ วันที่ซ้ือกิจการ ฐานภาษีของเงินลงทุนของกิจการ ก มีค่าเท่ากับ 600 ดังน้ันจึงไม่เกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวในบัญชีเงินลงทุน 

ระหว่างปี X5 ส่วนของเจ้าของในกิจการ ข (ซ่ึงรวมการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือ) มีการ

เปล่ียนแปลง เป็นดังน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม X5              450 

ก าไรสะสมส าหรับปี X5 (ก าไรสทุธคิือ 150 หักด้วย  

เงินปันผลค้างจ่ายจ านวน 80)                70 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม X5              520 

กจิการ ก รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือหน้ีสินภาษีเงินได้อื่นๆที่กิจการจะต้องจ่าย ในการบันทกึ

บัญชีลูกหน้ีเงินปันผลจ านวน 80 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5 มูลค่าตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนในกิจการ ข ไม่รวมลูกหน้ีเงินปันผลค้างจ่าย 

เป็นดังน้ี 

สนิทรัพย์สทุธขิองกจิการ ข              520 

ค่าความนิยม               150 

มูลค่าตามบัญชี              670 

 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท ก มีจ านวน 70 ซ่ึงเท่ากับก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ตั้งแต่วันซ้ือธุรกจิ 

 

ถ้ากิจการ ก พิจารณาว่าจะไม่ขายเงินลงทุน และกิจการ ข จะไม่จัดสรรก าไรสะสมในอนาคตอันใกล้  

กจิการ ก ไม่ต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในกิจการ ข (ดูย่อหน้าที่ 39 

และ 40) ทั้งน้ีข้อยกเว้นดังกล่าวจะน ามาใช้กับเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้กต่็อเมื่อมีข้อตกลงว่าจะไม่มี           

การจัดสรรก าไรกันในอนาคตอันใกล้ (ดูย่อหน้าที่ 42) กิจการ ก ต้องเปิดเผยมูลค่าผลแตกต่างช่ัวคราว 

ซ่ึงไม่ได้รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เช่น 70 (ดูย่อหน้าที่ 81.6) 

 

ถ้ากิจการ ก คาดว่าจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรก าไรสะสมให้ ก ในอนาคตอันใกล้  

กจิการ ก ต้องรับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามจ านวนผลแตกต่างช่ัวคราวที่คาดว่าจะกลับรายการ 

โดยใช้อัตราภาษีที่สะท้อนให้เห็นว่ากิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน     

(ดูย่อหน้าที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปยังก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

เป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากผลต่างในการแปลงค่าอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศซ่ึงได้บันทึกบัญชีโดยตรงไปยังก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 61ก.) กิจการ ก 

ต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 
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ก.   มูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงกิจการบันทึกโดยตรงไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

(ดูย่อ หน้าที่ 81.1ก) 

ข. มูลค่าของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เหลืออยู่ ซ่ึงกิจการคาดว่าจะยังไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้  

ดังน้ันกจิการจึงไม่ต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 81.6) 
 

 

ตวัอย่างที ่4 เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม 

กิจการได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ระบุอัตราดอกเบ้ีย มูลค่า 1,000 ณ วันที่ 1 ธันวาคม X4 ซ่ึงต้องจ่าย

คืนตามราคาที่ตราไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม X8 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง  การแสดงรายการ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการแยกส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสินของเคร่ืองมือ

ทางการเงินไว้เป็นหน้ีสนิ และแยกส่วนประกอบที่เป็นทุนไว้เป็นทุน ท าให้กจิการต้องบันทกึมูลค่าตามบัญชี

เมื่อเร่ิมแรกเป็นส่วนประกอบหน้ีสินของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 751 และเป็นส่วนประกอบทุนเท่ากับ 

249  ต่อมากจิการรับรู้ส่วนลดของหุ้นกู้เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10  ของมูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสิน ณ วันต้นปี  ทั้งน้ีกฎหมายภาษีอากรไม่อนุญาตให้กิจการน าส่วนลดที่เกิดจาก

ส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสนิของหุ้นกู้แปลงสภาพมาหักเป็นค่าใช้จ่าย และอตัราภาษีคือร้อยละ 40  

 

รายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสิน  หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  และรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แสดงได้ดังน้ี 
 

 ปี 
 X4  X5   X6   X7 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ เป็น

หน้ีสนิ 

 

751 

  

826 

  

909 

  

   1,000 

ฐานภาษี 1,000  1,000  1,000     1,000   

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษี 249  174  91             - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวดที่

อตัราภาษีร้อยละ 40 

 

0 

  

100 

  

70 

  

37 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บันทึกไปยัง

ส่วนของเจ้าของ 

 

100 

  

- 

  

- 

  

- 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี 

 

- 

  

(30) 

  

(33) 

  

(37) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปลายงวด         

ที่อตัราภาษีร้อยละ 40  

 

100 

  

70 

  

37  

  

           - 
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ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการ    

ตัดบัญชีที่เกดิข้ึน โดยการปรับมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่เป็นทุนของหน้ีแปลงสภาพ ดังน้ันมูลค่า

ที่กจิการรับรู้ ณ วันนั้น มีดังน้ี 

 

ส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสนิ           751 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           100 

ส่วนประกอบที่เป็นทุน (249-100)        149 

     1,000 

 

กจิการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เปล่ียนแปลงภายหลัง ไว้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นรายได้

ภาษีเงินได้ (ดูย่อหน้าที่ 23) ดังน้ันก าไรหรือขาดทุนของกจิการจะเป็นดังน้ี 

 

                                                                                      ปี 

 X4  X5  X6 X7 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (ส่วนลดที่ค านวณได้) -     75  83 91 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -   (30)  (33) (37) 

 -  45  50 54 

 

ตวัอย่างที ่5 รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการที่ได้รับจากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้     

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การ

หักภาษีจะไม่เกิดขึ้ นจนกว่าจะมีการใช้สิทธิและจะใช้มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ ณ วันที่ใช้สิทธิเป็นเกณฑ์ใน

การหักภาษี 

ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 68ข. ผลต่างระหว่างฐานภาษีของบริการที่ได้รับจากพนักงานจนถึงงวดปัจจุบัน 

(ซ่ึงเป็นจ านวนที่หน่วยงานเก็บภาษีอนุญาตให้หักภาษีในงวดอนาคตส าหรับบริการน้ัน) กับมูลค่า       

ตามบัญชีที่เป็นศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ     

ตัดบัญชี ย่อหน้าที่ 68ข. ก าหนดว่า หากจ านวนที่หน่วยงานเกบ็ภาษีอนุญาตให้หักภาษีในงวดอนาคต    

ยังไม่ทราบ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี กิจการต้องประมาณจ านวนน้ันโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันสิ้ น      

รอบระยะเวลาบัญชี หากหน่วยงานเกบ็ภาษียอมให้หักภาษีในงวดอนาคตโดยใช้มูลค่าหุ้นในอนาคต     

การวัดมูลค่าผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีต้องใช้ราคา ณ สิ้นระยะเวลาบัญชีเป็นเกณฑ์ ดังน้ัน ตัวอย่างน้ี 

ประมาณการของจ านวนที่หักภาษีได้ในงวดอนาคต (และการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 

ต้องใช้มูลค่าที่แท้จริงของสทิธ ิณ วันสิ้นระยะเวลาบัญชีเป็นเกณฑ ์
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ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 68ค. หากจ านวนที่ใช้หักภาษี (หรือประมาณการจ านวนที่ใช้หักภาษีได้ใน    

งวดอนาคต) มากกว่าจ านวนค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้อง แสดงว่า จ านวนที่หักภาษีเกี่ยวข้อง  

ทั้งค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานและส่วนของทุน ในสถานการณ์เช่นน้ี ตามย่อหน้าที่ 68ค. ก าหนดให้

กิจการรับรู้ส่วนเกินของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันต้องรับรู้โดยตรงใน  

ส่วนของเจ้าของ 

อตัราภาษีของกิจการ คือ ร้อยละ 40 สิทธิที่ออกให้ ณ ต้นปีที่ 1 จะเป็นสิทธิขาด ณ สิ้นปีที่ 3 และใช้สิทธิ

ได้ ณ สิ้นปีที่ 5 รายละเอยีดของค่าใช้จ่ายที่รับรู้ตามบริการที่ได้รับจากพนักงาน และได้ใช้ประโยชน์แล้วใน

แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จ านวนสทิธคิงเหลือ ณ สิ้นปีแต่ปี และมูลค่าที่แท้จริงของสทิธ ิณ สิ้นปีเป็นดังน้ี 

ปีที่ ค่าใช้จ่ายตามบริการที่พนักงานให้ จ านวนสทิธคิงเหลือ ณ สิ้นปี มูลค่าที่แท้จริงต่อสทิธ ิ

1              188,000 50,000     5 

2              185,000 45,000    8 

3              190,000 40,000   13 

4                        0 40,000   17 

5                        0 40,000   20 

 

กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในช่วงปีที่ 1 – 4 และรายได้

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในปีที่ 5 ดังน้ี ในปีที่ 4 และ 5 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบันบางส่วนรับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ เพราะประมาณการภาษี (และภาษีจริง) ที่หักได้

มากกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม 

ปีที่ 1 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 (50,000 x 5 x 1/3 
(ก)

 x 0.40) =    33,333 

(ก)
  ฐานภาษีของบริการที่พนักงานให้ใช้มูลค่าที่แท้จริงของสทิธ ิสทิธเิหล่าน้ันให้ส าหรับบริการที่ได้รับ 3 ปี 

เน่ืองจากถึงปัจจุบัน กิจการได้รับบริการเพียง 1 ปี จึงต้องคูณมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกด้วย 1/3 

เพ่ือใช้เป็นฐานภาษี ณ สิ้นปีที่ 1 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องรับรู้ทั้งหมดในก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากประมาณการภาษีที่หักได้ใน

อนาคตเป็นจ านวน 83,333 (50,000 x 5 x 1/3) น้อยกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสมจ านวน 

188,000 
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ปีที่ 2  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด  

(45,000 x 8 x 2/3 x 0.40) = 96,000  

หัก สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ต้นงวดยกมา (33,333)  

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปี  62,667* 

*จ านวนเงินน้ีประกอบด้วยรายการดังน้ี 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของบริการที่ได้รับ        

 จากพนักงานระหว่างปีและมูลค่าตามบัญชีเป็นศูนย์ 

(45,000 x 8 x 1/3 x 0.40)                                                           48,000   

รายได้ภาษีเงินได้ที่เกดิจากการปรับปรุงฐานภาษีของบริการที่ได้รับ 

 จากพนักงานในปีก่อน 

 ก) มูลค่าที่แท้จริงที่เพ่ิมข้ึน (45,000 x 3 x 1/3 x 0.40)           18,000  

 ข) จ านวนสทิธทิี่ลดลง (5,000 x 5 x 1/3 x 0.40)                   (3,333)  

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปี  62,667 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากประมาณการภาษีเงินได้ที่

ใช้หักได้มีจ านวน 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) น้อยกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม 

373,000 (188,000 + 185,000) 

ปีที่ 3 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 13 x 0.40) = 208,000  

หัก สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ต้นงวด                              (96,000)  

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปี  112,000 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากประมาณการภาษีเงินได้ที่ใช้หักได้ 

520,000 (45,000 x 13) น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือนสะสม 563,000 (188,000 + 185,000 + 

190,000) 

ปีที่ 4 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด  

(40,000 x 17 x 0.40) =                                                     272,000  

หัก สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ต้นงวด                              (208,000)  

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปี  64,000 
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รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้บางส่วนในก าไรหรือขาดทุนและบางส่วนในส่วนของเจ้าของ 

ประมาณการภาษีเงินได้ที่ใช้หักได้ในงวดอนาคต (40,000 x 17) 680,000  

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม 563,000  

จ านวนที่สงูกว่าภาษีที่ใช้หักได้  117,000 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปี 64,000  

ส่วนเกนิที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ (117,000 x 0.40)          (46,800)  

ส่วนที่รับรู้เข้าก าไรหรือขาดทุน  17,200 

ปีที่ 5 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (การกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้   

รอตัดบัญชี)                                                                    272,000  

จ านวนที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ (การกลับรายการรายได้ภาษีเงินได้   

รอตัดบัญชีสะสมที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ)                          46,800  

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  225,200 

รายได้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่ใช้มูลค่าที่แท้จริงของสทิธ ิณ วันใช้สทิธ ิ   

(40,000 x 20 x 0.40) 320,000  

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (563,000 x 0.40) 225,200  

จ านวนที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ  94,800 

                             

สรุป 

 

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงฐานะการเงิน 

ปีที่ ค่าใช้จ่ายตาม

บริการที่

พนักงานให้ 

ค่าใช้จ่าย 

(รายได้) 

ภาษีของ

งวดปัจจุบัน 

ค่าใช้จ่าย 

(รายได้) ภาษี

รอตัดบัญชี 

รวมค่าใช้จ่าย 

(รายได้) ภาษี

เงินได้ 

ส่วนของ

เจ้าของ 

สนิทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการ

ตัดบัญชี 

1 188,000 0 (33,333) (33,333) 0 33,333 

2 185,000 0 (62,667) (62,667) 0 96,000 

3 190,000 0 (112,000) (112,000) 0 208,000 

4 0 0 (17,200) (17,200)      (46,800) 272,000 

5 0 (225,200) 225,200 0 46,800 0 

     (94,800)  

รวม 563,000 (225,200) 0 (225,200) (94,800) 0 
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ตวัอย่างที ่6 การเปลีย่นแปลงการตดัสินใจในการรวมธุรกิจ 

ในเดือนมกราคม 25x1 กิจการ ก ได้มาซ่ึงส่วนได้เสียร้อยละ 100 ในกิจการ ข โดยกิจการ ก จ่ายเงิน

จ านวน 400 บาทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ ข ณ วันที่ซ้ือกิจการ ข มีสิทธิให้พนักงานซ้ือหุ้นคงเหลือในราคา

ตลาดจ านวน 100 บาท โดยสทิธใินการเลือกซ้ือหุ้นดังกล่าวเป็นสิทธิขาดทั้งหมด จากการรวมธุรกิจ สิทธิที่

เหลืออยู่ของกิจการ ข ถูกเปล่ียนแทนด้วยสิทธิซ้ือหุ้นของกิจการ ก (สิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิม) ด้วย

ราคาตลาดจ านวน 100 บาท และมีมูลค่าที่แท้จริงจ านวน 80 บาท สิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมเป็นสิทธิ

ขาดทั้งหมด ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 56 ถึง 62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ   การออกสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมเป็นส่วนหน่ึงของการ

ตัดสนิใจในการโอนส าหรับกิจการ ข การหักลดภาษีส าหรับสิทธิดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการใช้

สทิธ ิส่วนลดภาษีจะขึ้นอยู่กบัมูลค่าที่แท้จริงของสทิธ ิณ วันนั้น กิจการ ก มีอัตราภาษีร้อยละ 40 กิจการ ก 

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ านวน 32 บาท (มูลค่าที่แท้จริงจ านวน 80 บาท x 40%) ของ

สิทธิในการเลือกซ้ือหุ้น   ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ  กิจการ ก การวัดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาจากการ

รวมธุรกิจ (ไม่รวมสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จ านวน 450 บาท ฐานภาษีของ

สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้จ านวน 300 บาท ((450-300) x 40%) ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือ

ธุรกจิ 

ค่าความนิยมค านวณได้ดังน้ี 

                      บาท 

เงินสด            400 

มูลค่าตลาดของสิทธใิหม่ที่ทดแทนสทิธเิดิม            100 

รวม            500 

สนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้ ยกเว้นสนิทรัพย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           (450) 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              32 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              60 

ค่าความนยิม    78 

การลดลงของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมไม่สามารถน ามาหักทางภาษีได้ ตามย่อหน้าที่ 15ก. กิจการ ก 

ไม่รับรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่รับรู้

จากการรวมธุรกจิ 
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การบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิ มีดังน้ี 

                                หน่วย : บาท 

เดบิต ค่าความนิยม  78  

เดบิต สนิทรัพย์สทุธิที่ระบุได้  450 

เดบิต สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  32 

 เครดิต    เงินสด             400 

 เครดิต    ส่วนของเจ้าของ (สทิธิใหม่ที่ทดแทนสทิธเิดิม)             100 

 เครดิต    หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               60 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมมีมูลค่า 120 บาท กิจการ ก 

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 48 บาท (120 x 40%) กิจการ ก รับรู้รายได้ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีจ านวน 16 บาท (48 – 32) จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่แท้จริงสทิธใิหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิม 

บันทกึบัญชีดังน้ี 

                                หน่วย : บาท 

เดบิต สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  16 

 เครดิต    รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    16 

 

หากสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมไม่สามารถน ามาหักภาษีได้ภายใต้กฎหมายภาษีปัจจุบัน กิจการ ก ต้อง   

ไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ กิจการบันทกึบัญชีส าหรับเหตุการณ์ภายหลัง

ซ่ึงเป็นผลให้เกิดส่วนลดภาษีจากการออกสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีส าหรับงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลงในภายหลังข้ึน 

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 56 – 62 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ มีแนวปฏบัิติเกี่ยวกับการพิจาณาสัดส่วนของสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

การโอนในการรวมธุรกิจ ซ่ึงสัดส่วนที่ให้ส าหรับริการที่ได้รับในอนาคต ดังน้ันรับรู้ค่าตอบแทนพนักงาน

ภายหลังการรวมธุรกิจเป็นค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับสิทธิใหม่ที่

ทดแทนสทิธเิดิมซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายภายหลังการรวมธุรกิจ ให้บันทกึบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตาม

ตัวอย่างที่ 5 




