เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๙๑/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง ภาษีเงินได้
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง ภาษีเงินได้
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๒ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๗) เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
ภาษีเงินได้

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2013 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2 15 18.5
24 38 39 43 ถึง 45 81.6 87 และ 87ค เพิ่มย่อหน้ าที่ 52 ยกเลิกย่อหน้ าที่ 77ก และปรับปรุงการ
อ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ
บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม

จากย่อหน้าที ่
บทนา 1

1
5

ฐานภาษี

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

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

การแสดงรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
การหักกลบ
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กิจกรรมตามปกติ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ ต่างประเทศ
รอการตัดบัญชี

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
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77
77
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89
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 99
ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการ
ใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1
บทนา 2

บทนา 3

บทนา 4

(บทนานี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นวิธหี นี้สนิ ตามงบแสดงฐานะการเงินให้ ความสาคัญกับผลแตกต่าง
ชั่วคราว ผลแตกต่างชั่วคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินเหล่ านั้นในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ฐานภาษีของ
สินทรั พย์หรื อหนี้สิน หมายถึง มูลค่าของสินทรั พย์ หรื อหนี้ สินที่วัดมู ลค่ าตามกฎหมายภาษี
อากร ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
ก. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมการงาน ไม่ได้ จัดสรรกาไรทั้งหมดให้ กับบริษัทใหญ่หรือ
ผู้ลงทุน ผู้ร่วมค้ า หรือ ผู้ร่วมดาเนินงาน
ข. การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ และไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น และ
ค. สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ ร ะบุ ไ ด้ ซ่ึ ง ได้ ม าจากการรวมธุ ร กิ จ โดยทั่ว ไปรั บ รู้ ตามมู ล ค่ า
ยุ ติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี
นอกจากนี้ยังมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ
ก. มีการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินของกิจการ โดยใช้ สกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงาน แต่กาไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรั พย์และหนี้สินที่ไม่
เป็ นตัวเงิน) ใช้ สกุลเงินที่แตกต่าง
ข. มีการปรั บมู ลค่ าสินทรั พย์และหนี้สินที่ไม่ เป็ นตัวเงิน ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่
29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
ค. มูลค่าตามบั ญชี ของสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากฐานภาษีเมื่อ
เริ่มแรก
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ กิ จ การรั บ รู้ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ
สิน ทรั พ ย์ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี (ขึ้น อยู่ กับ เงื่อนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยมีข้อยกเว้ นดังที่กล่าวต่อไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เมื่อ
มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า กิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้ หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะรับรู้
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ เพียงเท่าที่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีมากพอ
หรือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ากิจการจะมีกาไรที่ต้องเสียภาษีมากพอ
บทนา 5 ข้ อยกเว้ นที่กล่าวถึงในบทนา 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ รับรู้หนี้สินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มูลค่าตามบัญชีท่รี ับรู้เมื่อ
เริ่ ม แรกแตกต่ า งจากฐานภาษี เ มื่ อ เริ่ ม แรก เพราะสถานการณ์ ดั ง กล่ า วไม่ ก่ อ ให้ เ กิด ผล
แตกต่างทางระยะเวลา จึงไม่ทาให้ เกิดสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บทนา 6 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่เี กิดจาก
กาไรที่ยังไม่ได้ จัดสรรของบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลง
ค่างบการเงิ นที่เ กี่ยวข้ อ ง) หรื อ การจั ดสรรก าไรที่ไม่ ทาให้ เกิดหนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ ในกรณี
ต่อไปนี้
6.1 บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุน ผู้ร่วมค้ า หรือผู้ร่วมดาเนินงานสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการ
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว และ
6.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้
ข้ อห้ ามดังกล่ าวทาให้ กิจการมิได้ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยผลรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง
บทนา 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ความเป็ นไปได้ ในการรับรู้) หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการกาหนดมูลค่าของค่าความนิยม หรือการรับรู้ผลกาไรจากการต่อรองราคาซื้อ
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการรั บรู้หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก
บทนา 8 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ก าหนดให้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี ท่ี
เกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
บทนา 9 ผลกระทบทางภาษีท่เี กิดขึ้นภายหลังจากการได้ ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์
หรือหนี้สนิ บางรายการอาจขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการได้ ประโยชน์หรือการจ่ายชาระ เช่น
9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีท่คี ิดจากผลกาไรจากการขายสินทรัพย์เสียภาษีต่างจากรายได้
ทางภาษี และ
9.2 ในบางประเทศ จานวนที่ใช้ หักภาษีได้ จากขายสินทรัพย์มีจานวนมากกว่าจานวนที่อาจใช้
หักภาษีในรูปค่าเสื่อมราคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ วัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีตามผลกระทบทางภาษีท่เี กิดขึ้นภายหลังตามลักษณะที่กจิ การคาดว่าจะได้ ประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายชาระจากมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ
บทนา 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้ กิจการคิดลดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชี
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บทนา 11 มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ ก าหนดให้ กิจ การที่แ ยกแสดงรายการสิน ทรั พย์ และหนี้ สินเป็ น
รายการที่หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนต้ องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สนิ หมุนเวียน
บทนา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีข้อกาหนดที่เข้ มงวดขึ้นเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบั ญชี แ ละหนี้สิน ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบัญ ชี โดยอ้ า งอิงตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
บทนา 13 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้
13.1 การกระทบยอดระหว่างค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้ กับผลคูณของกาไร
ทางบัญชีกบั อัตราภาษีท่ใี ช้ หรือ
13.2 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีท่ใี ช้
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกาหนดให้ กจิ การต้ องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีท่ใี ช้ โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
บทนา 14 ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมถึง
14.1 ผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละประเภท ขาดทุ นทางภาษีท่ยี ังไม่ ได้ ใช้ และเครดิตภาษี ท่ยี ัง
ไม่ได้ ใช้
14.1.1 มูลค่าของสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีท่รี ับรู้ และ
14.1.2 มูลค่าของรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีท่รี ับรู้ในกาไรหรือขาดทุน หากมูลค่าดังกล่าวไม่ปรากฏอย่างชัดเจนจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
14.2 ค่าใช้ จ่ายทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้
14.2.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
14.2.2 กาไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดาเนินงานที่ยกเลิก และ
14.3 มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุ น
การรับรู้ เมื่อ
14.3.1 การใช้ ประโยชน์ของสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตั ดบัญชีข้ ึนอยู่กับกาไรทาง
ภาษี ใ นอนาคตที่เ กิ น กว่ า ก าไรที่เ กิ ด จากการกลั บ รายการของผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวทางภาษีท่มี ีอยู่ และ
14.3.2 กิจการประสบปั ญหาขาดทุนในงวดปั จจุ บันหรือ งวดก่อนตามกฎหมายภาษี
อากร ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธกี ารปฏิบัติทางบัญชีสาหรับภาษีเงินได้
ประเด็น หลั ก ของการบั ญ ชี เ กี่ยวกับ ภาษี เ งิน ได้ อ ยู่ ท่ีการรั บ รู้ ผลกระทบทางภาษี ท้ังในงวด
ปัจจุบันและอนาคตจาก
ก การได้ รับ ประโยชน์ ในอนาคตซึ่งมู ลค่า ตามบัญชี ของสินทรั พย์ แ ละการจ่ า ยชาระใน
อนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ
ข รายการและเหตุการณ์อ่นื ของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้ นฐานของการรั บ รู้สินทรั พย์และหนี้สิน คือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่ า ตนจะ
ได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์หรื อ จ่ ายชาระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าการได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือ
การจ่ายชาระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวจะมีผลทาให้ กิจการต้ องจ่ า ยภาษีเ งิน ได้ ใ น
อนาคตเพิ่ ม ขึ้ น (หรื อ ลดลง) จากจ านวนภาษี ที่ ต้ อ งจ่ า ยหากการรั บ ประโยชน์ จ าก
สิน ทรั พ ย์ห รื อ การช าระหนี้ ส ิน นั้ น ไม่ม ีผ ลกระทบทางภาษี มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้
กาหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว้ นบางประการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการต้ องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและ
เหตุการณ์อ่นื ในลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อ่ นื นั้น ดังนั้นหากกิจการ
รับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ ืนในกาไรหรือขาดทุน กิจการจะต้ องรั บรู้ผลกระทบทางภาษี ท่ี
เกี่ยวข้ องในกาไรหรือขาดทุนด้ วยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่นื ที่ไม่ได้ รับรู้ในกาไร
หรือขาดทุน (รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรื อรับรู้ ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) กิจการ
ต้ องบั นทึกรายการภาษีท่ีเกี่ยวข้ องกับรายการที่ไม่ ได้ รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุ นนั้น (รั บรู้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของเช่นกัน) ในทานองเดียวกัน การ
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจานวนผลกาไรที่รับรู้จากการต่อรองราคา
ซื้อธุรกิจ
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยังกาหนดเกี่ยวกับการรั บรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบั ญชี ท่ีเกิดจากผลขาดทุ นทางภาษี ท่ียังไม่ ได้ ใช้ หรื อเครดิตภาษี ท่ียังไม่ ได้ ใช้ การแสดง
รายการภาษีเงินได้ ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้
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ขอบเขต
1
2

3
4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั วิธีการบัญชีสาหรับภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษี ท้งั หลายของกิจการทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่คานวณจากกาไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซ่ึ งบริษัทย่อย บริษัทร่ วม และการ
ร่ วมการงานต้ องจ่าย เนื่องจากการจาหน่ายเงินกาไรให้ แก่กิจการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ
ที่จ่าย
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ก าหนดวิ ธี ก ารบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง การบัญชีสาหรับ เงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )) หรือ
เครดิตภาษีจากการลงทุน อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดวิธีการบัญชีสาหรับผล
แตกต่างชั่วคราวที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว

คานิยาม
5

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
กาไรทางบัญชี

หมายถึง

ก าไรหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ งวด ก่ อ นหั ก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี

หมายถึง

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดซึ่งคานวณตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดโดยหน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี
เพื่อ ใช้ค านวณภาษี เงิ นได้ที่ตอ้ งช าระ (หรื อ
ได้รบั คืน)

ค่ าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเ งิน หมายถึง
ได้

ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ ใ ช้ ใ นการ
คานวณกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบัน

หมายถึง

จานวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชาระหรือสามารถขอ
คืนได้ ซึ่ งเกิดจากกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี
สาหรับงวด

หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตั ด หมายถึง
บัญชี

จานวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ ายในอนาคต
ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด หมายถึง
บัญชี

จานวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคืนได้
ในอนาคตซึ่งเกิดจาก
ก. ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
ข. ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ยกไป
ค. เครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ยกไป
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ผลแตกต่างชัว่ คราว

หมายถึง

ผลแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้ สิ นนั้น ผลแตกต่ างชัว่ คราวอาจจัดเป็ น
ประเภทใดประเภทหนึง่ ดังต่อไปนี้
ก. ผลแตกต่ า งชั ่ว คราวที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี
หมายถึง ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ กิจการ
ต้ อ งน าไปร ว มเ ป็ นรา ยได้ ใ น กา ร
ค านวณก าไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี
ส าหรับ งวดอนาคต เมื่อ กิ จ การได้ร ับ
ประโยชน์จ ากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์หรือจ่ ายชาระมู ลค่าตามบัญชี
ของหนี้ สิน
ข. ผลแ ตกต่ างชั ่ ว ค ร าว ที่ ใ ช้ หั กภา ษี
หมายถึง ผลแตกต่างชัว่ คราวที่กิจการ
สามารถนาไปหัก เป็ นค่ าใช้จ่ายในการ
ค านวณก าไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี
ส าหรับ งวดอนาคต เมื่อ กิ จ การได้ร ับ
ประโยชน์จ ากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์หรือจ่ ายชาระมู ลค่าตามบัญชี
ของหนี้ สิน

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิน

หมายถึง

มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางภาษีอากร

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

9

ฐานภาษี
7

ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรั พย์ท่กี ฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาไปหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีเมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้ รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ฐานภาษีของสินทรัพย์จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ตัวอย่าง
1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้ วจากงวดก่อน ๆ ถึงงวดปั จจุ บัน
เป็ นจานวน 30 มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่า
เสื่อมราคาหรื อจากการถือเป็ นต้ นทุนเมื่อจาหน่ายเครื่ องจักร รายได้ ท่เี กิดจากการใช้
เครื่องจักรและกาไรจากการจาหน่ายเครื่องจักรต้ องนามาเสียภาษี ส่วนผลขาดทุนจาก
การจ าหน่ า ยเครื่ อ งจั ก รสามารถหั ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทางภาษี ไ ด้ ดั ง นั้ น ฐานภาษี ข อง
เครือ่ งจักรคือ 70
2. ดอกเบี้ยค้ างรับมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ ดอกเบี้ยเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์เงิน
สด ฐานภาษี ส าหรับ ดอกเบี้ ย ค้า งรับ จะเท่ า กับ ศู น ย์ (ส าหรั บ ประเทศไทย รายได้ ท่ี
เกี่ยวข้ องกับดอกเบี้ยจะคานวณภาษีตามเกณฑ์สทิ ธิ ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
3. ลูกหนี้การค้ ามีมูลค่าตามบัญชี 100 รายได้ ท่ีเกี่ยวข้ องรวมอยู่ ในกาไร (ขาดทุน ) ทาง
ภาษีแล้ ว ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การค้าจึงเท่ากับ 100
4. เงินปั นผลค้ างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปั นผลดังกล่าวไม่ต้องนามา
คานวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็ นไปตาม
มาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร) ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว
สามารถนามาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทงั้ จานวน ดังนัน้ ฐานภาษีสาหรับเงินปั น
ผลค้างรับจึงเท่ากับ 1001
5. ลูกหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้
ดังนั้นฐานภาษีสาหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100
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ฐานภาษีของหนี้สนิ หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ หักด้ วยมูลค่าของหนี้สินที่กฎหมายภาษี
อากรยอมให้ นาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ในอนาคต ในกรณีของรายได้ รับล่วงหน้ า ฐานภาษีของ
หนี้สนิ คือ มูลค่าตามบัญชีหักด้ วยจานวนรายได้ ท่ไี ม่ต้องนาไปเสียภาษีในงวดอนาคต

จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ไี ม่มผี ลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อกี วิธหี นึ่งคือ เงินปันผลค้ าง
รับมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อตั ราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซ่ึงเท่ากับ 100 ไม่ว่า
จะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คอื ไม่มหี นี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

10

ตัวอย่าง
1. หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษี สาหรับค่ าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเท่ากับ
ศูนย์ (สาหรับประเทศไทย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายจะคานวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งสอดคล้ อง
กับมาตรฐานการบัญชี)
2. หนี้ สิน หมุ น เวี ย นรวมถึ ง ดอกเบี้ ยรั บ ล่ ว งหน้ า มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100 หากรายได้ ท่ี
เกี่ยวข้ องต้ องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษี สาหรับดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจะ
เท่ากับศูนย์ (สาหรับประเทศไทยรายได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับดอกเบี้ยจะคานวณภาษีตามเกณฑ์
สิทธิ ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
3. หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องได้
นาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีแล้ ว ฐานภาษีของค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจะเท่ากับ 100
4. หนี้สินหมุนเวียนรวมถึง เบี้ยปรับหรื อเงินเพิ่มค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบี้ยปรั บ
หรือเงินเพิ่มไม่สามารถนาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรั บหรื อเงินเพิ่ มที่
เกี่ยวข้ อ งกับ ภาษี สรรพากร) ดั งนั้ น ฐานภาษี สาหรับ เบี้ ยปรับ และเงิน เพิ่ มค้า งจ่า ยจึง
เท่ากับ 1002
5. เจ้ าหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบทางภาษี ดังนั้น
ฐานภาษีสาหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100
9
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2

รายการบางรายการมีฐานภาษี ได้ ถึงแม้ ว่ารายการนั้นจะไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนวิจัยซึ่งกิจการรั บรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไร
ทางบัญชีในงวดบัญชีท่คี ่าใช้ จ่ายนั้นเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถนาไปถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณ
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่ าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้ นทุนวิจัย
(คือ จานวนที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคตได้ ) กับมูลค่าตามบัญชี
ซึ่งในที่น้ ีเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ในกรณีท่ีฐ านภาษี ข องสิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน ไม่ ป รากฏให้ เ ห็น อย่า งชัด เจน กิจ การควรใช้
หลัก การพื้ นฐานซึ่ ง มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ ใช้ คือ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ห นี้ ส ิน (หรื อ
สินทรั พย์) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อการได้ รับประโยชน์จากมูลค่า ตามบัญ ชีของ
สินทรั พย์หรื อ การชาระหนี้ สิน ตามมูลค่า ตามบัญ ชี ของหนี้ สิน ส่งผลให้ กิจการต้ องจ่ า ยภาษี
เงินได้ ในอนาคตเพิ่ มขึ้น (หรื อลดลง) จากจานวนภาษี ท่ีต้อ งจ่ า ยหากการรั บ ประโยชน์ จ าก

จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ีไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อกี วิธหี นึ่งคือ เบี้ยปรับหรือ
เงินเพิ่มค้ างจ่ายมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อตั ราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีซ่ึงเท่ากับ
100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คอื ไม่มสี นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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สินทรั พย์หรื อการชาระหนี้สิ นนั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี เว้ น แต่มาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้
จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ดังตัวอย่าง ค ที่แสดงไว้ ในย่ อหน้ าที่ 51ก
สาหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างชั่วคราวคานวณได้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรั พย์และหนี้สิน จากงบการเงินรวมกับฐานภาษีท่ีเหมาะสม ซึ่งฐานภาษี น้ ีอ้างอิงจากแบบ
แสดงรายการเสียภาษีรวมสาหรับประเทศที่อนุ ญาตให้ ย่ ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้ ใน
บางประเทศ ฐานภาษีอ้างอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
12
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั สาหรับงวดปัจจุบนั และงวดทีผ่ ่านมาที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระต้องรับรู ้
เป็ นหนี้ สิน แต่ หากจานวนภาษีที่ ได้ชาระไปแล้วในงวดปั จจุ บนั และงวดที่ผ่านมามากกว่ า
ภาษีทีต่ อ้ งชาระสาหรับงวดนั้นๆ ต้องรับรูส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์
ผลประโยชน์ที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนากลับไปลดภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ในงวดก่อนได้ ต้องรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ (กรณีนยัี้ งไม่มีในประเทศไทย)
เมื่อกิจการนาขาดทุนทางภาษีไปใช้ เพื่อลดภาษีเงินได้ ปัจจุบันของงวดก่อน กิจการรับรู้ประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าวเป็ นสินทรั พย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดขึ้น เนื่องจากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ดังกล่าว และผลประโยชน์น้ันสามารถวัด
มูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
15
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กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสีย
ภาษีทุกรายการ ยกเว้นกรณีทีห่ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกิดจาก
15.1 การรับรูค้ ่าความนิยมเมือ่ เริม่ แรก หรือ
15.2 การรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกซึ่งสินทรัพย์และหนี้ สินทีเ่ กิดจากรายการ
15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่
เกิดรายการนั้น
อย่างไรก็ตาม สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขาและบริษทั ร่วม รวมถึงส่วนได้เสียในการร่วมการงาน กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 39
หลั กการพื้ นฐานของการรั บรู้ สินทรั พย์ คือ กิจการจะได้ รั บประโยชน์ จากมู ลค่ าตามบั ญชี ของ
สินทรัพย์ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเข้ าสู่กิจการในอนาคต ในกรณีท่มี ูลค่าตามบัญชี
ของสินทรั พย์สูงกว่ าฐานภาษีของสินทรัพย์ มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีสูงกว่ า
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มูลค่าสินทรั พย์ท่สี ามารถนาไปหักในการคานวณภาษี ผลแตกต่างนี้ถือเป็ นผลแตกต่างชั่ วคราวที่
ต้ องเสียภาษี และภาระที่กิจการจะต้ องจ่ ายภาษี เงินได้ ในอนาคตจากการนี้ คือหนี้ สินภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชี เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวข้ องนั้น จะทาให้ กิจการมีกาไรทางภาษี ผลดังกล่าวทาให้ เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ที่กิจการจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปในรู ปของการจ่ ายภาษี เงินได้ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเว้ นกรณีท่อี ธิบายไว้
ในย่อหน้ าที่ 15 และ 39
ตัวอย่าง
สินทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา
ภาษีร้อยละ 25
ฐานภาษี ของสินทรัพย์ คือ 60 (ต้นทุน 150 หักค่าเสือ่ มราคาสะสมทางภาษี 90) ในการ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทีม่ ีมูลค่ าตามบัญชีเท่ากับ 100 กิจการต้องมีรายได้ทีต่ อ้ งเสีย
ภาษี เท่ากับ 100 ในขณะที ่ สามารถหักค่ าเสือ่ มราคาทางภาษี ได้อีกเพียง 60 ดังนัน้ กิจการ
จะต้องจ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 10 (40 x 25%) เมือ่ ได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 10 กับฐานภาษี 6 ถือเป็ นผลแตกต่างชัว่ คราวที ่
ต้องเสียภาษี 40 กรณีน้ ีกิจการจึงต้องรับรูห้ นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวน 10 (40
x 25%) ซึง่ แสดงถึงภาษีเงินได้ทีก่ ิจการจะต้องจ่ายในอนาคต เมือ่ กิจการได้รบั ประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
17

ผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการต้ องนารายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายไปรวมคานวณ
กาไรทางบัญชีในงวดหนึ่งในขณะที่ต้องนาจานวนดังกล่าวไปรวมคานวณกาไรทางภาษีในอีกงวด
หนึ่ง ผลแตกต่างชั่วคราวในลักษณะนี้ โดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่าง
ชั่วคราวตามตัวอย่างต่อไปนี้จัดเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งมีผลทาให้ เกิดหนี้สิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
17.1 กิจการนารายได้ ดอกเบี้ยรับไปรวมคานวณกาไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
แต่ในบางประเทศกาหนดให้ นารายได้ ดอกเบี้ยรับไปรวมคานวณกาไรทางภาษีเงินได้
เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น สด ในกรณี น้ ี ฐานภาษี ข องดอกเบี้ ยค้ า งรั บ ที่รั บ รู้ ใ นงบแสดงฐานะ
การเงินจะมีค่าเป็ นศูนย์ เนื่องจากรายได้ ดอกเบี้ยรับจะไม่ถือรวมเป็ นกาไรทางภาษี
จนกว่ากิจการจะได้ รับเงินสด
17.2 มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ ในการคานวณกาไร (ขาดทุน ) ทางภาษีอาจแตกต่างจาก
มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ ในการคานวณกาไรทางบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวในกรณีน้ ี
จะเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของสินทรัพย์ ซึ่ง
ฐานภาษีคานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้ วยจานวนที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดของ
สินทรั พย์ท่กี ฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาไปหักในการคานวณกาไรทางภาษีสาหรั บ
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งวดปั จจุ บันและงวดก่อนได้ หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีมากกว่ าค่าเสื่อมราคาทาง
บัญชี จะทาให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีข้ ึน และกิจการต้ องบันทึกเป็ น
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่าค่าเสื่อมราคา
ทางบัญชี จะทาให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งมีผลทาให้ เกิดสินทรั พย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และ
17.3 กิจการอาจบันทึกต้ นทุนในการพั ฒนาเป็ นสินทรั พย์และทยอยตัดจาหน่ายในงวด
อนาคตเพื่อนาไปคานวณกาไรทางบัญชี แต่นาต้ นทุนในการพั ฒนาทั้งหมดไปรวม
คานวณกาไรทางภาษีในงวดบัญชีท่เี กิดรายการ ในกรณีน้ ี ต้ นทุนในการพัฒนามีฐาน
ภาษีเท่ากับศูนย์เนื่องจากได้ หักจากกาไรทางภาษีท้งั จานวนแล้ ว ผลแตกต่างชั่วคราว
จึงเท่ากับ ผลต่างระหว่ างมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนในการพั ฒนากับฐานภาษี (โดย
ฐานภาษีมีค่าเท่ากับศูนย์)
ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
18.1 ต้ นทุนในการรวมธุรกิจ ได้ ปันส่วนให้ กับสินทรั พย์ ท่ีได้ มาและหนี้ สินที่ระบุ ได้ ตาม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ แต่ไม่มรี ายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20)
18.3 กิจการมีค่าความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้ าที่ 21)
18.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเมื่อ
เริ่มแรก เช่น กรณีท่กี ิจการได้ รับประโยชน์จากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล ซึ่งเป็ นรายการ
สินทรั พย์ ทางบั ญชี แต่ ผลประโยชน์ ท่ีได้ ไม่ ต้องเสียภาษี (ดู ย่อหน้ าที่ 22 และ 33)
หรือ
18.5 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม หรือส่วนได้ เสียใน
การร่วมการงาน แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสียนั้น (ดูย่อหน้ าที่
38 ถึง 45)
การรวมธุรกิจ
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ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จากัด สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้
ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ซ้ ื อ กรณี น้ ี ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวจะเกิด ขึ้ นหากฐานภาษี ข อง
สินทรั พย์ท่ีได้ มาและหนี้สิน ที่รับมาที่ระบุ ได้ ดังกล่ าวไม่ได้ รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ
หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบที่แ ตกต่ า ง ตั ว อย่ า งเช่ น หากกิจ การปรั บ เพิ่ ม มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์ยังคงมีค่าเท่ากับต้ นทุนเดิมตาม
บัญชีของเจ้ าของเดิม ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีข้ ึนและต้ องบันทึก
เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวนี้จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม (ดูย่อหน้ าที่ 66)
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สินทรัพย์ทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบั บ อนุ ญ าตหรื อ ก าหนดให้ กิ จ การแสดงมู ล ค่ า
สิน ทรั พ ย์ บ างประเภทด้ ว ยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม หรื อ ให้ ตี ราคาสินทรั พย์ ใหม่ ได้ (ตั วอย่ างเช่ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในบางประเทศการตี
ราคาหรื อ การปรั บ ปรุ ง ราคาสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ เป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ก าไร
(ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับงวดปัจจุ บัน ทาให้ ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ ใหม่
จึงทาให้ ไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว สาหรั บประเทศอื่นๆ การตีราคาหรื อการปรั บปรุงราคา
สินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทางภาษีในงวดที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณี
นี้ กิจ การจึ ง ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ งฐานภาษี ของสิน ทรั พย์ อย่ า งไรก็ตามการได้ รั บ ประโยชน์ ใ น
อนาคตตามมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลทาให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีต่อกิจการ
และจานวนที่นามาหักเป็ นรายจ่ ายทางภาษีได้ จะแตกต่างจากมูลค่าที่ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ดังนั้นผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่กบั ฐานภาษีถือ
เป็ นผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งจะต้ องรับรู้เป็ นหนี้สิน ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
20.1 กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะจาหน่ายสินทรัพย์ ในกรณีน้ ีกิจการจะได้ รับประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีท่ตี ีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้ สินทรัพย์ ซึ่งจะก่อให้ เกิดรายได้ ทาง
ภาษีท่สี ูงกว่าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาไปหักเป็ นรายจ่ายในงวด
อนาคต หรือ
20.2 กิจการสามารถชะลอการจ่ายภาษีเงินได้ ของกาไรฝ่ ายทุนออกไป หากนาเงินที่ได้ จาก
การขายไปลงทุนในสินทรัพย์ ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน สาหรั บกรณีน้ ี กิจการยังคงมี
ภาระภาษี เ งิ น ได้ เมื่ อ กิ จ การขายสิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง นั้ น ไป หรื อ น า
สินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้
ค่าความนิยม
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ค่ า ความนิ ยมที่เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิจ คือ มู ลค่ า ตามย่ อ หน้ า ที่ 21.1 ที่สูงกว่ า มู ลค่ า ตาม
ย่อหน้ าที่ 21.2 ดังต่อไปนี้
21.1 ผลรวมของ
21.1.1 สิ่งตอบแทนจากการโอนซึ่งเป็ นไปตามการโอนให้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ซึ่งปกติรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ

15

21ก

21ข

21.1.2 มูลค่าของส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ มในกิจการของผู้ ถูกซื้ อ ที่รั บ รู้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุง 2557)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในผู้ถูกซื้อที่
ถือโดยผู้ซ้ ือไว้ ก่อนแล้ วในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
21.2 มูลค่าสุทธิของสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจที่วัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรหลายแห่งไม่อนุญาตให้ นาส่วนที่
ลดลงของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมมาหักเป็ นรายจ่ ายในการคานวณกาไร
สุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) นอกจากนี้ในประเทศดังกล่าว ราคาทุน
ของค่ า ความนิ ยมถื อ เป็ นรายจ่ า ยทางภาษี ไม่ ได้ เมื่อบริ ษัทย่ อยจาหน่ า ยธุร กิจนั้ น
ออกไป ในกรณีน้ ี ค่า ความนิยมจะมีฐานภาษีเป็ น ศูน ย์ และผลต่า งระหว่า งมูลค่า
ตามบัญชีของค่าความนิยมกับฐานภาษีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่
ต้ อ งเสียภาษี อย่ า งไรก็ตาม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ไม่ อ นุ ญ าตให้ กิจการรั บ รู้
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่เี ป็ นผลจากกรณีดังกล่าว เนื่องจากค่าความนิยม
เป็ นเพียงการวัดมูลค่าคงเหลือ และหากมีการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
จะทาให้ มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
การลดลงในภายหลั ง ของหนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี ท่ีไม่ ได้ รับ รู้ เนื่ องจากเกิดจาก
ค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ถือว่าเป็ นผลจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยเช่นกัน ดังนั้น จึง
ไม่ให้ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีตามย่อหน้ าที่ 15.1 ตัวอย่างเช่น ในการรวมธุรกิจ
หากกิจการรับรู้ค่าความนิยมจานวน 100 แต่ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่อหน้ าที่ 15.1 ไม่อนุญาต
ให้ กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในกรณีน้ ีหากภายหลังกิจการรับรู้ ผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าของค่าความนิยม 20 จานวนผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวกับค่า
ความนิยมจะลดลงจาก 100 เป็ น 80 ทาให้ มูลค่าของหนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ัง
ไม่ได้ รับรู้ลดลงด้ วย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีท่ไี ม่ได้ รับรู้ดังกล่ าวเกี่ยวข้ อง
กับค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ กจิ การรับรู้ตามย่อหน้ าที่ 15.1
หนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี สาหรั บผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ต้องเสียภาษี ท่ีเกี่ยวข้ องกับ
ค่ า ความนิ ย มให้ รั บ รู้ ได้ ห ากไม่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้ นจากการรั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรกของค่ า ความนิ ย ม
ตัวอย่างเช่น หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้ค่าความนิยมจานวน 100 หักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ทางภาษีได้ ในอัตราร้ อยละ 20 ต่อปี นับตั้งแต่ปีที่ได้ มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ
100 ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกและเท่ากับ 80 ณ สิ้นปี ที่ได้ มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความ
นิยมคงเหลือ ณ สิ้นปี ที่ได้ มา ไม่เปลี่ยนแปลงจากจานวน 100 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสีย
ภาษี จานวน 20 จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี นั้ น เนื่ องจากผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ต้องเสียภาษี น้ันไม่
เกี่ยวกับกับค่าความนิ ยมที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรก กิจการจึงต้ องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
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การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมือ่ เริม่ แรก
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ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรั บรู้สินทรัพย์และหนี้สินเมื่อเริ่มแรก เช่ น ในกรณี
กิจการไม่สามารถนาต้ นทุ นของสิน ทรั พย์บางส่วนหรื อทั้งหมดไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ ายในการ
คานวณกาไรสุทธิทางภาษี เป็ นต้ น วิธกี ารทางบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวขึ้นอยู่
กับลักษณะของรายการที่ทาให้ ต้องรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก ดังต่อไปนี้
22.1 ในการรวมธุรกิจ กิจการต้ องรั บรู้ หนี้ สินหรื อสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชี
ซึ่งจานวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจานวนค่าความนิยมหรือจานวนกาไรจากการ
ซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 19)
22.2 หากรายการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีหรือกาไรทางภาษี กิจการต้ อง
รับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้ องรั บรู้ค่าใช้ จ่ายหรื อ
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 59)
22.3 หากรายการที่เกิดขึ้นไม่ใช่ การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและ
กาไรทางภาษีและถ้ ารายการนั้นไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 24
กิจการต้ องรับรู้หนี้สิน หรื อสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินด้ วยยอดเดียวกัน อย่างไรก็ตามรายการปรับปรุง
ดังกล่าวจะส่งผลให้ งบการเงินมีความโปร่งใสน้ อยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้จึงไม่อนุญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญชีในกรณี
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นการรับรู้เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรู้ภายหลัง (ดูตัวอย่างประกอบ
ข้ างล่าง) นอกจากนี้กิจการยังไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่
เกิดกับในบัญชีหนี้สนิ หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่ได้ รับรู้น้ัน เมื่อ
สินทรัพย์น้ันมีการสึกหรอและเสื่อมราคา
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 22.3
กิจการตั้งใจจะใช้ สินทรัพย์ท่มี ีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใช้ งาน 5 ปี หลังจากนั้นจะ
จาหน่ายสินทรัพย์น้ันตามมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์ อัตราภาษีเงินได้ เท่ากับร้ อยละ 40
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี และในการจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรจากการจาหน่ายไม่ต้องเสียภาษี และขาดทุนจากการจาหน่ายเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ไม่ได้
เมือ่ กิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการจะมีรายได้ทางภาษี
เท่ากับ 1,000 และต้องเสียภาษี เท่ากับ 400 แต่กิจการไม่ตอ้ งบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ทีเ่ กิดขึ้นจานวน 400 เนื่องจากกรณี น้ ี เป็ นผลจากการรับรู ส้ ินทรัพย์เมื่อ
เริ่มแรก
ในปี ต่ อไปมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 800 หากกิจการมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ
800 กิจการต้องเสียภาษี จานวน 320 กิจการไม่ตอ้ งบันทึกหนี้สินภาษี เงินได้รอการตัด
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครือ่ งมือ ทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) กาหนดให้ ผ้ ูออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภท
ส่วนของตราสารที่เป็ นหนี้สินเป็ นหนี้สิน และส่วนที่เป็ นส่วนของทุนเป็ นส่วนของทุน ในบาง
ประเทศฐานภาษีของส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สินในการรับรู้เริ่มแรกจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
เริ่ มแรกของผลรวมของส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีจะเกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของส่วนประกอบที่เป็ นทุนซึ่งแยกออกจากส่วนประกอบที่
เป็ นหนี้สนิ ดังนั้นกรณีน้ ีจึงไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 15.2 และกิจการต้ องรับรู้หนี้สิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี นอกจากนี้ย่อหน้ าที่ 61ก. กาหนดว่า กิจการต้ องบันทึกภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของทุนและย่อหน้ าที่ 58 กาหนดว่า กิจการต้ องบันทึก
การเปลี่ ยนแปลงของหนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชีท่ีเกิดขึ้นภายหลั งเป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อ
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกาไรหรือขาดทุน
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี

24

25

กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษีทุกรายการ โดยรับรูเ้ ท่ ากับจานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะมี กาไรทาง
ภาษี เพียงพอที่จะน าผลแตกต่ างชัว่ คราวนั้นมาใช้หักภาษี ได้ ทั้งนี้ กิจการต้องไม่ ร ับรู ้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู เ้ ริ่มแรกของสิ นทรัพย์หรือหนี้ สินที่
เกิดจากรายการต่อไปนี้
24.1 รายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วัน ที่เ กิ ด รายการ รายการนั้น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ก าไรทางบัญ ชี และก าไร
(ขาดทุน) ทางภาษี
อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีน้ นั เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย สาขา บริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมการงาน ให้กิจการรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 44
หลักการพื้นฐานของการรับรู้หนี้สิน คือ กิจการจะต้ องสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่ อชาระหนี้สินในงวดอนาคต มูลค่ าบางส่วนหรื อทั้งหมดของทรั พยากรที่
เสียไปนั้นอาจนาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่
รับรู้หนี้สินนั้นได้ ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินกับ
ฐานภาษีของหนี้สนิ ขึ้น ซึ่งจะทาให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่ากับ
ภาษีเงินได้ ท่กี ิจการจะได้ รับคืนในอนาคตเมื่อส่วนของหนี้สินนั้นสามารถนาไปหักจากกาไร
ทางภาษี ไ ด้ ในท านองเดี ย วกั น หากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ มี น้ อ ยกว่ า ฐานภาษี
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ผลแตกต่างจะทาให้ เกิดสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่ากับภาษีเงินได้ ท่ี
กิจการจะได้ รับคืนในอนาคต
ตัวอย่าง
กิจการรับรู้ต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้ าค้ างจ่ายเป็ นหนี้สินจานวน 100 ในการคานวณ
ภาษี กิจการไม่สามารถนาต้ นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้ าไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายจนกว่ าจะ
จ่ายจริง อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 25
ในกรณีน้ ีฐานภาษีของหนี้สินเป็ นศูนย์ (มูลค่าตามบัญชี 100 หักด้วยมูลค่าหนี้สินทีก่ ิจการ
สามารถนาไปหักเป็ นค่าใช้จา่ ยในการคานวณภาษีได้ในอนาคต) เมือ่ กิจการจ่ายชาระหนี้สิน
ตามมูลค่าตามบัญชีจะทาให้กาไรทางภาษีในอนาคตลดลงเท่ากับ 100 และภาษีทีต่ อ้ งจ่าย
ในอนาคตจะลดลง เท่ากับ 25 (100 x 25%) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับ
ฐานภาษีศูนย์ เป็ นผลต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หักภาษี มีจานวนเท่ากับ 100 ดังนัน้ กิจการจึงต้อง
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะได้รับประโยชน์จากการ
ลดลงของจานวนภาษีทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าว
26

ตัวอย่างของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งทาให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี มี
ดังนี้
26.1 ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไรทาง
บัญชี เนื่องจากพนักงานให้ บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถนาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การคานวณกาไรทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบให้ กองทุนหรือเมื่อกิจการ
จ่ายเงินผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้ างให้ แก่พนักงาน ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างมูลค่า ตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของหนี้สินมีค่า
เป็ นศูนย์ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัด บั ญ ชี ซึ่ ง กิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในรู ป ของค่ า ใช้ จ่ า ยที่
สามารถนาไปหักจากกาไรทางภาษีเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนหรือจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้ แก่พนักงาน
26.2 กิจการรับรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไรทางบัญชีในงวดที่เกิด
รายการ แต่อาจไม่สามารถนาจานวนดังกล่าวไปหักในการคานวณกาไร (ขาดทุน)
ทางภาษีได้ จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้ นทุนในการวิจัย
(จานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุ ญาตให้ นาไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่า
ตามบั ญ ชี ซ่ึ ง เท่า กับ ศู น ย์ ถื อ เป็ นผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ใ ช้ หั ก ภาษี ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
26.3 ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จากัด กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ท่ไี ด้ รับมาและหนี้สนิ ที่ระบุได้ จากการรวม
ธุรกิจด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สนิ ณ วันที่ได้ รับมาแต่
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ยังไม่สามารถนาต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไรทางภาษีได้
จนกว่ า จะถึ ง งวดถั ด ไป ในกรณี น้ ี จะเกิ ด ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี และ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัด
บั ญ ชี ไ ด้ หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ มามี มู ล ค่ า ต่ า กว่ า ฐานภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่เี กิดขึ้นจากทั้งสองกรณีข้างต้ นจะส่งผลกระทบ
ต่อค่าความนิยม (ดูย่อหน้ าที่ 66) และ
26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพย์บางรายการด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม่ โดย
ไม่ มีการปรั บปรุงเพื่ อวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดู ย่อหน้ าที่ 20) ในกรณีน้ ีจะเกิดผล
แตกต่างชั่วคราว ที่ใช้ หักภาษีข้ ึน หากฐานภาษีของสินทรัพย์มีจานวนมากกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีจะมีผลทาให้ กาไรทางภาษีสาหรับงวด
อนาคตลดลง อย่างไรก็ตามกิจการจะได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ ท่ี
จ่ ายลดลงก็ต่อเมื่อ กิจการมีก าไรทางภาษี มากเพี ยงพอที่จะน ารายการนั้ นมาหั กได้ ดังนั้ น
กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า
กิจการจะมีกาไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีมาหักได้
มีความเป็ นไปได้ ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
ได้ กต็ ่อเมื่อกิจการมีผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน
และหน่วยภาษีเดียวกันซึ่งมีจานวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกิดการกลับรายการ
28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดว่ าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หัก
ภาษี หรือ
28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่เี กิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถยกไป
ใช้ ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาจเป็ นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทย
จะอนุ ญ าตให้ เ ฉพาะขาดทุ น ทางภาษี สุ ท ธิ ย กมาไม่ เ กิ น 5 รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ย้ อนหลังไปลดกาไรทางภาษีท่จี ะเกิดในอนาคตเท่านั้น)
ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีเกิดขึ้น
เมื่อกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและหน่วย
ภาษีเดียวกัน ไม่ เพี ยงพอ กิจการสามารถรั บรู้สินทรั พย์ภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี ในกรณี
ดังต่อไปนี้
29.1 เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีและหน่ วยภาษีหน่ วยเดียวกันเพี ยงพอในงวดเดียวกันกับ ที่มีการกลับ
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่เี กิดจาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้ ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาจเป็ นงวดใน
อดี ต หรื อ ในอนาคต ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ กฎหมายภาษี ไ ทยให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เ ฉพาะการ
นาขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ไปลดภาษีในงวดอนาคต) ใน
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การประเมินว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่ กิจ การจะไม่
พิจารณาจานวนที่ต้องเสียภาษี ที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นาไปหักภาษีซ่ึงคาด
ว่าจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นจาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีในอนาคตนั้นต้ องอาศัยกาไรทางภาษีในงวดอนาคต
เพื่อพิจารณาการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวเช่นกัน
หรือ
29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทาให้ กจิ การมีกาไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้
การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีท่กี ิจการปฏิบัติเพื่อสร้ างหรือเพิ่มกาไรทางภาษีในงวดใด
งวดหนึ่ ง ก่อนที่ขาดทุ นทางภาษีหรื อเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ ลง ตัวอย่างเช่น ในบาง
ประเทศกิจการสามารถสร้ างหรือเพิ่มกาไรทางภาษีได้ โดย
30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้ าง
30.2 ชะลอสิทธิเรียกร้ องการหักค่าใช้ จ่ายบางรายการจากกาไรทางภาษีไปในงวดอื่น
30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ท่มี ีราคาเพิ่มขึ้น แต่กจิ การไม่สามารถปรับปรุง
ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อสะท้ อนราคาที่เพิ่มขึ้น
30.4 ขายสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดรายได้ ท่ไี ม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้
จากพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี) เพื่อนาเงินไปซื้อเงินลงทุนที่ก่อให้ เกิดรายได้ ท่ี
ต้ องเสียภาษีแทน
ถึงแม้ ว่าการวางแผนทางภาษีเป็ นการขยับกาไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ ข้ ึนมาอยู่ในงวด
ก่อนหน้ า การนาผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใช้ ประโยชน์ยังขึ้นอยู่กับผลกาไรทาง
ภาษีในอนาคตที่เกิดจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดในอนาคตด้ วย
ในกรณีท่กี จิ การมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้ กจิ การพิจารณาแนวทางตามที่
กล่าวในย่อหน้ าที่ 35 และ 36
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าความนิยม
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ถ้ ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจน้ อยกว่ าฐานภาษี ผลแตกต่างที่
เกิดขึ้นจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เ กิดจากการรั บ รู้ เ ริ่ มแรกของค่ า ความนิ ย มต้ องจะรั บ รู้ เป็ นส่วนหนึ่ งในการบั น ทึกบั ญ ชี
สาหรับการรวมธุรกิจ ซึ่ งมูลค่ าขึ้นอยู่ กับความเป็ นไปได้ ท่ีว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียง
พอที่จะใช้ ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมือ่ เริม่ แรก
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มี สถานการณ์ หนึ่ งที่สินทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี เกิ ดขึ้ นจากการรั บรู้ สิ นทรั พย์ เมื่ อ
เริ่ มแรก คือ กรณีท่ีกิจการได้ รับเงินอุดหนุ นเกี่ยวกับสินทรั พย์ท่ไี ม่ ต้องเสียภาษีจากรั ฐบาล
โดยกิจการนาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ในทางภาษีกิจการ
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ไม่สามารถนามูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ (ซึ่งเท่ากับฐานภาษี)
ได้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จึงต่ากว่าฐานภาษีและทาให้ เกิดผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ใช้ หัก
ภาษีข้ นึ หรือในอีกกรณีหนึ่งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชี
ซึ่งทาให้ เกิดผลต่างระหว่างรายได้ รอการตัดบัญชีกบั ฐานภาษี ซึ่งมีค่าเป็ นศูนย์ จึงทาให้ เกิดเป็ น
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีข้ ึน ทั้งนี้ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีการนาเสนออย่างไรก็ตาม กิจการ
ไม่ สามารถรั บรู้ รายการสิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี ได้ ด้ วยเหตุ ผลตามที่กล่ าวใน
ย่อหน้ าที่ 22
ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้
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กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิต
ภาษี ที่ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้เ ท่ าที่ มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ว่ า กิจ การจะมี กาไรทางภาษีใ น
อนาคตเพียงพอที่จะนาผลขาดทุ นทางภาษี ที่ยงั ไม่ ได้ใ ช้หรื อ เครดิตภาษีที่ย งั ไม่ไ ด้ใ ช้
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยังไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นาไปหักภาษี แต่ท้งั นี้การที่กิจการมี
ผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เป็ นหลักฐานสาคัญที่แสดงว่ากิจการอาจจะไม่มีกาไรทางภาษี
ในอนาคต ดังนั้น เมื่อกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากผลขาดทุนทางภาษี ท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรื อเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ได้
เท่าที่กจิ การมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ ว่ากิจการจะ
มีกาไรทางภาษีเพี ยงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้
มาใช้ ประโยชน์ได้ ในสถานการณ์ข้างต้ น ย่อหน้ าที่ 82 กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละลั ก ษณะของหลั ก ฐานที่ ใ ช้
สนับสนุนการรับรู้รายการ
กิจการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความน่าจะเป็ นว่ากิจการจะมีกาไรทาง
ภาษี เ พี ย งพอที่ จ ะน าผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ หรื อ เครดิ ต ภาษี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ไปใช้
ประโยชน์ได้ หรือไม่
36.1 กิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี
และหน่วยเสียภาษีเดียวกัน ในจานวนที่เพียงพอที่จะนาขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้
หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่
36.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่หรือไม่ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีก่อนที่ผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ จะหมดอายุลง
36.3 ผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ น้ัน เกิดจากสาเหตุท่สี ามารถระบุได้ และเหตุการณ์
นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และ
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36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 30) เพื่อสร้ างกาไรทางภาษีให้ เกิดขึ้นในงวด
ที่ส ามารถน าผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ียั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ห รื อ เครดิ ต ภาษี ท่ียัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ไ ปใช้
ประโยชน์ได้ หรือไม่
หากไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษี ท่เี พี ยงพอที่จะใช้ ประโยชน์
จากขาดทุ น ทางภาษี ท่ียังไม่ ได้ ใช้ หรื อ เครดิ ตภาษี ท่ียังไม่ ได้ ใช้ ท้ังหมด กิจการไม่ ควรรั บ รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับส่วนนั้น
การนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีย่ งั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
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ทุกวันที่ส้ นิ รอบระยะเวลารายงาน กิจการจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ัง
ไม่ได้ รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่ได้ รับรู้น้ันได้ ตาม
จานวนที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตที่จะทาให้ ได้ รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าว เช่น การที่สถานการณ์
ทางการค้ า ปรั บตัวดีข้ ึนอาจส่งผลให้ กิจการจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพี ยงพอที่จะรั บ รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 หรือ 34 อีก
ตัวอย่างหนึ่งคือ การที่กจิ การจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ ณ วันที่รวม
ธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 67 และ 68)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน
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ผลแตกต่ างชั่ วคราวจะเกิดขึ้น เมื่อ มูลค่ าตามบั ญชีของเงินลงทุน ในบริ ษัทย่อย สาขา และ
บริ ษัทร่ วม หรือส่วนได้ เสียในการร่ วมการงาน (ซึ่งหมายถึงส่วนแบ่ งของบริ ษัทใหญ่ หรื อ
ส่วนแบ่งของผู้ลงทุน ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่ วม หรือ ผู้ถูกลงทุน ซึ่ง
รวมถึงมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมด้ วย) มีจานวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซึ่งมักเท่ากับ
ราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ ส่วนได้ เสีย ผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายสถานการณ์
เช่น
38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมการงานมีกาไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร
38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีท่บี ริษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยไม่ได้ ต้งั อยู่ในประเทศเดียวกัน
38.3 การลดมู ลค่ า ตามบั ญชี ของเงินลงทุน ในบริ ษั ทร่ ว มลงให้ เ ท่ากับ มู ลค่ า ที่คาดว่ า จะ
ได้ รับคืน
ในงบการเงินรวม จานวนของผลแตกต่างชั่วคราวอาจต่างจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง
กับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ หากบริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุน ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่
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กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษี
ทุกรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขาและบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียใน
การร่วมการงาน ยกเว้นเมือ่ เข้าเงือ่ นไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้
39.1 บริษทั ใหญ่ ผูล้ งทุน ผูร้ ่วมค้า หรือผูร้ ่วมดาเนินงานสามารถควบคุมระยะเวลาใน
การกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว และ
39.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว
ในอนาคตอันใกล้
เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็ นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษั ทย่อย บริษัท
ใหญ่จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับ
เงินลงทุนนั้น (รวมถึงผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกาไรที่ไม่ได้ จัดสรรและจากผลต่างใน
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ) เกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ บริษัทใหญ่มักจะ
ไม่สามารถประมาณจานวนภาษีเงินได้ ท่จี ะต้ องจ่ าย เมื่อมีการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชั่วคราว ด้ วยเหตุน้ ี เมื่อบริษัทใหญ่ ตัดสินใจที่จะไม่ ให้ มีการจัดสรรกาไรของบริษัทย่อยใน
ระยะเวลาอนาคตอันใกล้ บริษัทจึงไม่รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ข้อกาหนดใน
ย่อหน้ านี้สามารถนาไปถือปฏิบัตกิ บั เงินลงทุนในสาขาด้ วย
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ดาเนินการ (ดูมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี ่ย นแปลงอั ต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากกิจการต้ องคานวณกาไรหรื อ
ขาดทุนทางภาษีด้วยสกุลเงินที่ต่างกัน (ซึ่งมีผลให้ ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ น
ตัว เงิ น ของกิจ การต่ า งกัน ด้ ว ย) การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ยนจะท าให้ เ กิ ด ผล
แตกต่า งชั่วคราวซึ่ งทาให้ กิจการต้ องรั บรู้ หนี้ สิน หรื อสิน ทรั พย์ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี
(ดูเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 24) และจะรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เกิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 58)
ผู้ลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่สามารถควบคุมกิจการนั้นได้ และมักจะไม่สามารถกาหนดนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนั้นหากไม่มีข้อตกลงพิ เศษที่กาหนดว่าบริษัทร่ วมจะไม่ จ่ายเงินปั น
ผลในอนาคตอันใกล้ จากกาไรของบริ ษัทร่ วม ผู้ลงทุนต้ องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีท่เี กิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทร่ ว ม
ในบางกรณีผ้ ูลงทุนอาจไม่สามารถประเมินจานวนภาษีเงินได้ ท่จี ะต้ องชาระในกรณีท่ไี ด้ รับ
ประโยชน์จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ แต่สามารถประเมินจานวนขั้นต่าและระบุได้ ว่า ภาษี
ที่ต้อ งจ่ า ยเท่า กับ หรื อ สูงกว่ า จ านวนขั้ น ต่ า ได้ ในกรณีน้ ี จะใช้ จานวนที่ประเมิ น นี้ วั ดมู ลค่ า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ ร่ วมการงานในการร่ วมการงานมั ก เกี่ ยวข้ อ งกั บ การแบ่ งปั นก าไรและ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ การแบ่งปันกาไรต้ องได้ รับการอนุมัติเป็ นเอกฉันท์หรืออนุมัติโดยเสียงส่วน
ใหญ่ ตามจ านวนที่ระบุ หากผู้ ร่ วมค้ าหรื อผู้ ร่ วมดาเนิ นงานสามารถควบคุ มจั งหวะเวลาการ
แบ่ งปั นกาไรจากการร่ วมการงานได้ และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่า จะไม่มีการแบ่ งปั น
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กาไรในอนาคตอันใกล้ ผู้ร่วมค้ าหรือผู้ร่วมดาเนินงานไม่ต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
กิจการต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่า งชัว่ คราวที่ใช้หัก
ภาษีทุกรายการที่เกิดขึ้ นจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้
เสียในการร่วมการงาน ก็ต่อเมือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้ และ
44.2 จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะนาผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ได้
ในการตัดสินว่ากิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้ หักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่ วม และส่วนได้ เสียใน
การร่วมการงานหรือไม่น้ัน กิจการจะพิจารณาตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลค่า
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กิจการต้องวัดมู ลค่ าหนี้ สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้ข องงวดปั จจุ บนั และงวดก่อ น
ตามจานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ ายชาระแก่ (หรือได้รบั คืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือ ที่คาดว่ าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีสาหรับ
งวดที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวด
ทีก่ ิจการคาดว่าจะจ่ ายชาระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผล
บังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ปกติกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันรวมทั้งสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีโดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้
แล้ ว แต่ในบางประเทศ การประกาศใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาลมี
ผลกระทบสาคัญ ต่ อ การบั งคับ ใช้ จริ งที่อาจเกิดขึ้น หลั งการประกาศในหลายเดือนต่ อมา
ในสถานการณ์ เช่ นนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้ อัตราภาษี
(และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาลประกาศ
เมื่อ กิจการต้ องเสีย ภาษี ในอัตราภาษี ท่ีแตกต่ า งกัน สาหรั บ รายได้ ทางภาษี ในแต่ ละระดับ
กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษีเฉลี่ยที่
คาดว่าจะต้ องใช้ กบั กาไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่กิจการคาดว่าจะมีการกลับรายการของผล
แตกต่างชั่วคราว
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การวัดมูลค่าของหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบ
ทางภาษีทีจ่ ะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือ
จะจ่ ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรั พย์หรื อ จ่ายชาระหนี้สิน อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้
51ก.1 อัตราภาษีท่ใี ช้ เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่ า
ตามบัญชี และ
51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น
ในกรณีน้ ี กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีโดยใช้ อตั ราภาษีและฐานภาษีท่สี อดคล้ องกับลักษณะที่กิจการได้ รับประโยชน์
จากสินทรัพย์หรือจ่ายชาระหนี้สนิ
ตัวอย่าง ก (ตัวอย่าง ก นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกาหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่าง
อัตราภาษีจากการจาหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึ งไม่เกิดขึ้ นกับประเทศ
ไทย)
สินทรัพย์รายการหนึ่งในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 แต่มีฐาน
ภาษี เพี ยง 60 ประเด็นนี้ มีข้อสังเกตว่ า กรณีท่ีมีก าไรจากการจ าหน่ ายสินทรั พ ย์กิจ การ
คานวณภาษีโดยใช้ อตั ราภาษีร้อยละ 20 ซึ่งไม่เท่ากับอัตราภาษีในกรณีอ่ นื ที่เสียภาษีอัตรา
ร้ อยละ 30
ตามตัวอย่าง กิจการรับรูห้ นี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 8 (40 x 20%) หาก
กิจการคาดว่าจะจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ ไม่ใช้งานต่ อไป กิจการจะรับรูห้ นี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 12 (คานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขาย
สิน ทรัพ ย์ดัง กล่ า ว แต่ จ ะได้รับ ประโยชน์จากสิน ทรัพ ย์มูล ค่ า ตามบัญ ชี โ ดยการใช้ง าน
สินทรัพย์นนั้ แทน

ตัวอย่าง ข (ตัวอย่างนี้ ให้อา้ งอิงได้กบั มาตรา 65 ทวิ(3) แห่ งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็
ตาม ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกาไรจากการจาหน่าย
สินทรัพย์โดยคานวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)
สินทรัพย์รายการหนึ่งในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุน 100 มีมูลค่าตามบัญชี 80 ซึ่ง
กิจ การได้ ตีร าคาสิน ทรั พ ย์เพิ่ มขึ้น เป็ น 150 และไม่ มี การทารายการปรั บ ปรุ งทางภาษี
สาหรับการตีราคาสินทรัพย์น้ ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และ
อัตราภาษี คือ ร้ อ ยละ 30 ของกาไรสุทธิ ในกรณี น้ ี มีข้อสังเกตว่ า ถ้ า กิจการจาหน่ า ย
สินทรัพย์ดังกล่าวได้ สูงกว่าราคาทุน กิจการต้ องนาค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจานวน 30
มารวมเป็ นกาไรทางภาษี แต่ส่วนของรายรับที่สงู กว่าต้ นทุนนั้นไม่ต้องนามาเสียภาษี
ฐานภาษีของสินทรัพย์ดงั กล่าวเท่ากับ 70 และผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี เท่ากับ
80 (เกิดจากการนามูลค่าสินทรัพย์ทีต่ ีราคาใหม่ 150 ลบด้วยฐานภาษีของสินทรัพย์ 70)
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ถ้า กิ จ การคาดว่ า จะไม่ จ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ ดัง กล่ า วแต่ จ ะใช้ง านสิ น ทรัพ ย์จ นครบอายุ
สินทรัพย์กิจการต้องมี รายได้ทางภาษี จานวนถึง 150 แต่ ทงั้ นี้ กิจการมีรายจ่ายค่ าเสือ่ ม
ราคาทางภาษี เพียง 70 ในการนี้ทาให้คานวณหนี้สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีได้เท่ากับ
24 (คานวณจาก 80 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะจาหน่ายสินทรัพย์นนั้ ไปในทันที โดย
ได้รบั เงินค่าจาหน่าย 150 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณได้ดงั นี้
ผลแตกต่าง
หนี้สิน
ชัว่ คราวทีต่ อ้ ง
ภาษีเงินได้
เสียภาษี
อัตราภาษี ร อ ก า ร ตั ด
บัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
กาไรส่วนที่เกินต้ นทุน
รวม

30
50
80

30%
- 0-

9
9

(หมายเหตุ ย่อหน้าที ่ 61ก กาหนดไว้วา่ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ พิ่มขึ้นจากการตี
ราคาสินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

ตัวอย่าง ค (ตัวอย่าง ค นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกาหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่าง
อัตราภาษีจากการจาหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึ งไม่เกิดขึ้ นกับ
ประเทศไทย)
ตัวอย่ างนี้เหมือนกรณี ของตัวอย่า ง ข ยกเว้ น ในกรณีถ้ากิจการขายสินทรั พย์ รายการ
ดังกล่าวในราคาสูงกว่าราคาทุน ต้ องนาค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเป็ นกาไรทาง
ภาษี (อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 30) ส่วนกาไรจากการขายที่คานวณจากราคาขายหลังจาก
หักต้ นทุนที่ปรับปรุงด้ วยภาวะเงินเฟ้ อจานวน 110 เสียภาษีท่อี ตั ราภาษีเท่ากับร้ อยละ 40
ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการใช้งานสินทรัพย์
ดังกล่าว กิจการต้องมีรายได้ทางภาษีได้เท่ากับ 150 แต่กิจการจะมีรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทาง
ภาษี ในรู ป ค่ า เสื่อมราคาได้เพี ยง 70 ในกรณี น้ ี ฐานภาษี ของสิน ทรัพย์เท่ ากับ 70 ทาให้
เกิดผลแตกต่ างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี เท่ากับ 80 และมีหนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
เท่ากับ 24 (80 x 30%) ซึง่ เท่ากับในกรณีของตัวอย่าง ข
ถ้ากิ จการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการขายสินทรัพย์
ดังกล่าวทันทีทีร่ าคา 150 กิจการสามารถหักต้นทุนทีป่ รับปรุงด้วยอัตราเงินเฟ้ อได้ที่ 110
ทาให้เกิดกาไรสุทธิเท่ากับ 40 ซึง่ ต้องเสียภาษี ทีอ่ ัตราร้อยละ 40 นอกจากนี้ ค่ าเสือ่ มราคา
สะสมทางภาษี 30 จะถูกนาไปรวมเป็ นกาไรทางภาษี ซึ่งต้องเสียภาษี ทีอ่ ัตราร้อยละ 30 ใน
กรณีน้ ีฐานภาษี คือ 80 (110 - 30) ทาให้เกิดผลแตกต่ างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี เท่ากับ
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70 และมีหนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%))
อย่ า งไรก็ดี หากวิธีก ารคานวณ ฐานภาษี หาได้ยากกว่า ที ่แ สดงในตัว อย่ า ง กิ จการอาจ
พิจารณาหลักการพื้นฐานตามย่อหน้าที ่ 10 ประกอบ
(หมายเหตุ ย่ อหน้าที ่ 61ก กาหนดไว้ว่า ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญชีทีเ่ พิ่ มขึ้นจากการตี
ราคาสินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูห้ กั โดยตรงไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
51ข

51ค

หากหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการ
ตีร าคาสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ ไ ด้ คิด ค่ า เสื่อ มราคาตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง
2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ต้องสะท้ อนผลทางภาษีท่จี ะได้ รับ
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ไี ม่มีการเสื่อมราคาโดยการขาย โดยไม่คานึงถึงเกณฑ์ท่ใี ช้
ในการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ดังนั้นหากกฎหมายภาษีอากรกาหนดให้ ใช้ อัตรา
ภาษีเฉพาะของมู ลค่ าภาษี จากการขายสินทรั พย์ซ่ึงแตกต่ างจากอัตราภาษี ท่เี กิดจากการใช้
สินทรัพย์แล้ ว ให้ ใช้ อตั ราภาษีท่เี กิดจากการขายสินทรัพย์ในการวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชีหรื อสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวเนื่องกับสินทรั พย์ท่ไี ม่ได้ คิดค่า
เสื่อมราคานั้น
หากหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยมี
ข้ อสันนิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะเป็ นมูลค่าที่จะได้ รับคืน
จากการขาย ดังนั้น หากข้ อสันนิษฐานเป็ นจริง การวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หรื อสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ต้องสะท้ อนผลทางภาษี ท่ีจะได้ รับจากมู ลค่ าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการขาย หากข้ อสันนิษฐานนี้มีข้อโต้ แย้ งว่าไม่จริง
โดยถ้ าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์รับ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอดอายุของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มากกว่า
ที่จะขาย ต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 51 และ 51ก
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ตัวอย่าง เพือ่ อธิบายย่อหน้าที่ 51ค
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหนึ่งมีราคาทุน 100 และมีมูลค่ายุติธรรม 150 ซึ่งวัดมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมตามวิ ธี ท่ีก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งประกอบด้ วยที่ดินราคาทุน 40
โดยมีมูลค่ายุติธรรม 60 และอาคารอาคารหนึ่งราคาทุน 60 และมีมูลค่ายุติธรรม 90 ที่ดิน
มีอายุการใช้ งานที่ไม่จากัด
ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็ น 30 กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ไม่ ก ระทบก าไรทางภาษี ถ้ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนถูกขายในราคาสูงกว่าราคาทุน การกลับรายการค่าเสื่อม
ราคาสะสมจานวน 30 จะถูกรวมเป็ นกาไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้ อยละ 30 สาหรับ
ยอดขายส่วนที่เกินกว่าราคาทุน อัตราภาษีเป็ นร้ อยละ 25 สาหรับสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ น้อยกว่า
2 ปี และอัตราภาษีร้อยละ 20 สาหรับสินทรัพย์ท่ถี ือตั้งแต่ 2 ปี เป็ นต้ นไป
เนื่องจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมตามวิธีทีก่ าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(เมือ่ มีการประกาศใช้) มีขอ้ สันนิษฐานว่ากิจการจะได้รับคื นมูลค่ า จากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทัง้ สิ้นจากการขาย หากข้อสันนิษฐานนัน้ เป็ นจริง ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะเป็ นผลสะท้อนจากการได้รบั คืนมูลค่าจากการขาย ราวกับว่ากิจการคาดหวังรายได้ค่าเช่า
จากทรัพย์สินก่อนการขาย
ฐานภาษี ของทีด่ ินหากมีการขายคื อ 40 และมีผลแตกต่ างชั่ว คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี อีก 20
(60–40) ฐานภาษีของอาคารหากขายอาคารคือ 30 (60–30) และมีผลแตกต่างชัว่ คราว
ที ่ต ้อ งเสี ย ภาษี อี ก 60 (90–30) รวมผลแตกต่ า งชั่ว คราวที ่ต ้อ งเสี ย ภาษี ที่เ กี ่ย วกับ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคือ 80 (20+60)
ดัง นั้น ตามย่ อ หน้า ที ่ 47 อั ต ราภาษี คื อ อั ต ราที ่ค าดว่า จะถื อปฏิ บัติส าหรับ งวดเมื่อ รับ รู ้
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ดัง นั้น หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บั ญ ชี ถู ก ค านวณ
ดังต่อไปนี้ หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากทีถ่ ือไว้เป็ นเวลามากกว่า 2 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ทีต่ อ้ งเสียภาษี
ภาษีส่วนที่เป็ นค่าเสื่อมราคาสะสม
30
ส่วนที่เกินกว่าราคาทุน
50
รวม
80

อัตราภาษี
30%
20%

หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
9
10
19

หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากทีถ่ ือไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า 2 ปี การคานวณ
ข้างต้นจะแก้ไขโดยใช้อัตราภาษี รอ้ ยละ 25 แทนทีจ่ ะเป็ นอัตราร้อยละ 20 ในส่วนทีเ่ กิน
กว่าราคาทุน
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หากกิ จการถื อครองอาคารเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกื อบ
ทัง้ หมดจากอาคารตลอดอายุของอาคาร มากกว่าทีจ่ ะขาย ข้อสันนิษฐานนี้จะเป็ นทีโ่ ต้แย้ง
สาหรับ อาคาร อย่ า งไรก็ดีที่ดิน ไม่ มี การคิ ด ค่ า เสื่อ มราคา ถ้า เป็ นไปตามข้อสัน นิ ษ ฐาน
ดังกล่าวหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะสะท้อนผลทีจ่ ะได้รับคื นจากมูลค่ าตามบัญชี
ของอาคารจากการใช้และมูลค่าตามบัญชีของทีด่ ินจากการขาย
ฐานภาษีของอาคารหากถือไว้เพือ่ ใช้คือ 30 (60-30) และมีผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสีย
ภาษี คื อ 60 (90-30) เป็ นผลให้เ กิ ด หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี คื อ 18 (60 x
30%)
ฐานภาษี ของทีด่ ินทีถ่ ือไว้เพื่อขายคื อ 40 และมีผลแตกต่ างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี คือ 20
(60 – 40) เป็ นผลทาให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ 4 (20 x 20%)
หากสัน นิ ษฐานว่า จะได้รับคื นจากการขายอาคาร หนี้ สินภาษี เงิน ได้ร อการตัดบัญชีของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคือ 22 (18+4)
51ง

51จ

52
52ก

52ข

ข้ อ สัน นิ ษฐานตามย่ อ หน้ า ที่ 51ค ใช้ กับ หนี้ สิน ภาษีเ งิน ได้ ร อการตัด บัญ ชีหรื อสิน ทรั พ ย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี ท่ีเกิดจากการวั ดมู ลค่ า อสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น จากการ
รวมธุร กิจ หากกิจ การใช้ วิธีมูล ค่ า ยุติธ รรมเมื่ อ มีก ารวัด มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การ
ลงทุนในภายหลัง
ย่อหน้ าที่ 51ข ถึง 51ง ไม่เปลี่ยนข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 24 ถึง 33 (ผลแตกต่างชั่วคราว
หักภาษี) และย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36 (ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ )
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เมื่อมีการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ย้ ายและแก้ ไขลาดับย่อหน้ าใหม่เป็ น 51ก)
ในบางประเทศ กิจการจ่ายภาษีเงินได้ ในอัตราที่สูงกว่า หรือต่ากว่าอัตราปกติ หากกิจการนา
กาไรสุทธิหรือกาไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้ น
ของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจได้ รับคืนหรื อจ่ ายชาระภาษีเงินได้ หากกิจการนา
กาไรสุทธิ หรือกาไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ กับผู้ถือหุ้น
ของกิจการ ซึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของ
งวดปัจจุบัน รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษีท่ใี ช้ กับ
กาไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร
ในสถานการณ์ท่อี ธิบายไว้ ตามย่อหน้ าที่ 52ก กิจการรับรู้ผลกระทบทางภาษีของเงินปั นผล
เมื่อ กิจ การรับ รู้ ห นี้ สิน เงิน ปั น ผลค้ า งจ่า ย ผลกระทบทางภาษี ของเงิน ปั น ผลนี้ เ กี่ย วเนื่ อ ง
โดยตรงกับรายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้ าของ ดังนั้นกิจการ
จึง รับ รู้ ภ าษีเ งิน ได้ ข องเงิน ปั น ผลในก าไรหรือ ขาดทุน ส าหรับ งวดตามที่ก าหนดไว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 58 ยกเว้ นกรณีท่ีภาษีเงินได้ ของเงินปั นผลนั้น เกิดจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้
ใน ย่อหน้ าที่ 58.1 และ 58.2
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ตัว อย่ าง ประกอบย่ อ หน้าที่ 52ก และ 52ข (ตัวอย่ างนี้ ไม่ ตรงกับข้อ กฎหมายไทย
เนื่องจากตัวอย่างนี้ สมมติว่าอัตราภาษีสาหรับกาไรสะสมไม่จัดสรรสู งกว่ าอัตราภาษี
สาหรับกาไรสะสมจัดสรร)
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่ างเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของ
งวดปั จ จุ บั น และสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี สาหรั บ กิจ การที่อ ยู่ ใ น
ประเทศที่ต้องเสียภาษีเ งิน ได้ สาหรั บ กาไรสะสมที่ยังไม่ไ ด้ จัด สรรในอัตราที่สูง กว่ า ปกติ
(เช่น อัตราร้ อยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีได้ เมื่อกิจการมีการจัดสรรกาไร
อัต ราภาษีสาหรั บ กาไรที่จัด สรรแล้ ว คือ 35% ณ วัน ที่ส้ ิน รอบระยะเวลารายงาน 31
ธันวาคม 25X1 กิจการไม่รับรู้หนี้สินสาหรั บเงินปั นผลที่เสนอหรื อประกาศจ่ ายภายหลัง
วันที่ส้ ินรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้นกิจการจึงไม่รับรู้เงินปั นผลสาหรับปี 25X1 กาไรที่
ต้ อ งเสียภาษีเงิน ได้ สาหรับปี 25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกต่า งชั่ วคราวที่ต้อ งเสีย
ภาษีสทุ ธิสาหรับปี 25X1 เท่ากับ 40,000
กิจการรับรูห้ นี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้สาหรับงวดปั จจุบัน
จานวน 50,000 ทัง้ นี้กิจการยังไม่ตอ้ งรับรูส้ ินทรัพย์ทีก่ ิจการอาจได้รบั จากการได้เงินคื น
บางส่วน (จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี) เมือ่ ได้จ่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการ
ยังรับรูห้ นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จานวน
20,000 (40,000 x 50%) ซึ ง่ แสดงถึงจานวนภาษี เงินได้ทีก่ ิจการจะต้องจ่ายเมือ่ ใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือเมือ่ จ่า ยชาระหนี้ สิน โดยอิ งตามอัตราภาษีทีใ่ ช้กบั กาไรทีย่ งั
ไม่ได้จดั สรร
ต่ อ มาวั น ที่ 15 มีน าคม 25X2 กิจการรั บรู้ เงินปั นผลจานวน 10,000 ซึ่ งเป็ นเงิน ปั น ผล
จากกาไรจากการดาเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็ นหนี้สนิ
ณ วันที ่ 15 มีน าคม 25X2 กิจการต้องรับ รู เ้ งินภาษีได้ร บั คืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี
จานวน 1,500 (ซึง่ เท่ากับร้อยละ 15 ของเงินปันผลทีร่ บั รูเ้ ป็ นหนี้สินแล้ว ) โดยรับรูเ้ ป็ น
สิน ทรัพ ย์ภาษีเงิน ได้ข องงวดปั จจุบ นั และหักจากค่า ใช้จ่า ยภาษีเ งิน ได้ของงวดปั จจุบ นั
สาหรับปี 25X2
53
54

กิจการต้องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี
การคานวณหาจานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีโดยใช้ อตั ราคิดลดจะเชื่อถือได้ กต็ ่อเมื่อกิจการจัดทาตารางแสดงรายละเอีย ดของจังหวะ
เวลาที่จะเกิดการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตาราง
ดังกล่าวไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซ้ อนมากเกินไป ดังนั้น จึงเป็ นการไม่
สมควรที่จะกาหนดให้ กิจการต้ องคิดลดสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หาก
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุ ญาตแต่ไม่บังคับการคิดลดจะทาให้ งบการเงิน ระหว่างกิจการ

31

55

56

ต่ า งๆไม่ สามารถเปรี ยบเทีย บกัน ได้ ดั งนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ จึ งไม่ กาหนดหรื อ
อนุ ญาตให้ มีการคิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
กิจการคานวณผลแตกต่างชั่ วคราวโดยอ้ างอิงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์หรื อหนี้สิน
ถึ ง แม้ ว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี น้ั น จะได้ ม าจากการคิ ด ลดก็ต าม เช่ น กรณี ข องภาระผู ก พั น
ผลประโยชน์ เมื่อ เกษี ยณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
กิจการต้องทบทวนมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน และกิจการต้องลดมู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญ ชี ล ง เมื่อ เห็ นว่ าไม่มีความเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ที่จะมีกาไรทางภาษีเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ทั้ง นี้ การปรับลดสิ นทรัพ ย์ภ าษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี ล งนั้น กิจ การต้อ งกลับรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ให้เท่ากับจานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
กิจการจะมีกาไรทางภาษี เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
57

การบัญชีสาหรับภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการ
หรื อ เหตุ ก ารณ์ อ่ ืน ๆ ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ การบั ญ ชี สาหรั บ การรั บ รู้ ร ายการหรื อเหตุก ารณ์
เหล่านั้น โดยกาหนดหลักการนี้ไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ถึง 68ค
รายการทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
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กิจการต้องรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายและนาไปรวมคานวณกาไรหรือขาดทุนสุทธิ สาหรับงวด เว้น แต่ ภาษีเงินได้ที่
เกิดขึ้ นจากรายการใดรายการหนึง่ ต่อไปนี้
58.1 รายการหรือเหตุการณ์ทีก่ ิจการรับรูน้ อกกาไรหรือขาดทุน ทั้งในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน
(ดูย่อหน้าที่ 61ก ถึง 65) หรือ
58.2 การรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 68)
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้น
เมื่อกิจการนารายได้ หรือค่าใช้ จ่ายไปรวมคานวณกาไรทางบัญชีในงวดบัญชีหนึ่ง แต่นาไป
รวมคานวณกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่แตกต่างไป กิจการจึงต้ องรั บรู้ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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59.1 รายได้ ดอกเบี้ย ค่ าสิทธิ และเงินปั นผลที่กิจการมีสิทธิได้ รับและนาไปรวมในกาไร
ทางบัญ ชีต ามเกณฑ์ก ารจัด สรรรายได้ ต ามสัด ส่ว นของเวลาตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่
นาไปรวมในกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด และ
59.2 ต้ นทุนของสินทรั พย์ท่ไี ม่ มีตัวตน ซึ่งบันทึกเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน ตามมาตรฐานการ
บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) และทยอยตั ด จ าหน่ า ยเข้ า ก าไรหรื อ ขาดทุ น แต่ กิจ การน าจ านวน
ดัง กล่ า วไปถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทางภาษี ท้ัง จานวนเมื่อ เกิด ขึ้น (แต่ กรณี น้ ี ประมวล
รัษฎากรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ หักค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ตามมาตรา 65ทวิ (2))
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้
60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ
60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการได้ รับประโยชน์ท่คี าดไว้ จากสินทรัพย์
กิจการต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้ นในกรณีท่ภี าษีเงิน
ได้ รอการตั ดบั ญชี น้ั นเกี่ ยวข้ องกั บรายการที่เคยรั บรู้ ไว้ นอกก าไรหรื อขาดทุ น แล้ วในอดี ต
(ดูย่อหน้ าที่ 63)
รายการทีร่ บั รูน้ อกกาไรหรือขาดทุน
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(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้องรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกกาไรหรือ
ขาดทุน หากภาษีทีเ่ กิดขึ้ นนั้นเกีย่ วข้องกับรายการที่บนั ทึกนอกกาไรหรือขาดทุน ไม่ว่าใน
งวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน ดังนั้น ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีที่เกีย่ วข้องกับรายการดังต่อไปนี้ ทั้งที่รบั รูใ้ นงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด
กัน
(1) ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับรายการที่ตอ้ งรับรู ใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น (ดูย่อหน้าที่ 62)
(2) โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ สาหรับรายการที่ตอ้ งรับรูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของ
เจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดหรืออนุญาตให้ กิจการรับรู้รายการบัญชีบางรายการ
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น
62.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีท่เี กิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
62.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
62.3 ผลต่ า งของอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด จากการแปลงค่ า งบการเงิ น ของหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบ
ของการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ))
62.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดหรื อ อนุ ญ าตให้ กิจการบั น ทึกบั ญชี บ างรายการ
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ เช่น
(1) การปรับปรุงยอดยกมาของกาไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่ต้องปรั บงบการเงิ นย้ อนหลั งหรื อ การแก้ ไขข้ อผิ ดพลาด (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
(2) มูลค่ าที่เกิดจากการรั บรู้ เริ่ มแรกของส่วนประกอบของทุ นของเครื่ องมือทางการเงิน
แบบผสม (ดูย่อหน้ าที่ 23)
ในบางสถานการณ์ท่เี ข้ าข้ อยกเว้ น กิจการอาจคานวณหาจานวนภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน
และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับรายการที่รับรู้นอกกาไรหรือขาดทุนได้ ยาก (ทั้งที่
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) เช่น ในกรณีต่อไปนี้
63.1 การมีอัตราภาษี แบบขั้นบันได ทาให้ กิจการไม่สามารถกาหนดอัตราภาษีท่จี ะใช้ กับ
ส่วนประกอบของกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหนึ่งส่วนใด
63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรื อกฎหมายภาษีอากร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรื อทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้ องกับ
รายการที่ได้ รับรู้บัญชีนอกกาไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ
63.3 กิจ การตั ดสิน ใจที่จ ะรั บ รู้สิน ทรั พย์ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี หรื อ จะไม่ รั บรู้ เต็ม
จานวน อีกต่อไป โดยที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี น้ัน (ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด) เกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ เคยรับรู้บัญชีนอกกาไรหรือขาดทุนในอดีต
ในกรณีดังกล่าวข้ างต้ น กิจการต้ องกาหนดมูลค่าภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับรายการที่กจิ การได้ รับรู้บัญชีนอกกาไรหรือขาดทุนแล้ ว โดยการ
ปันส่วนตามสัดส่วนของภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของกิจการ
ในประเทศที่เกี่ยวข้ อง หรื ออาจใช้ วิธีการปั นส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่ าสาหรั บสถานการณ์ของ
กิจการได้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ไม่ได้ ระบุให้ กิจการต้ องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ มไปยังกาไรสะสม
ทุ กปี ด้ วยมู ลค่ าที่เท่ากับ ผลต่ า งระหว่ างค่ า เสื่อ มราคาที่คิดจากราคาสินทรั พย์ ท่ีตีใหม่ กับ
ค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ หากกิจการทาการโอนเช่นนั้น มูลค่าที่โอน
ต้ องเป็ นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง โดยกิจการต้ องนาข้ อกาหนดนี้
ไปปฏิบัติกบั การโอนเมื่อมีการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน
เมื่อกิจการตีราคาสินทรั พย์เพื่ อ วัตถุประสงค์ทางภาษี และการตีราคาใหม่น้ั นเกี่ยวข้ องกับ
การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชี ท่กี ระทาในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรั พย์ทาง
บัญชีท่คี าดว่าจะเกิดในงวดอนาคต กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่เี กิดจากการตี
ราคาสินทรัพย์ และการปรับปรุงฐานภาษี รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบ
นั้นเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากการตีราคาสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีน้ันไม่เกี่ยวข้ อง
กับการตีราคาสินทรั พย์เพิ่ มในทางบัญชีท่ีกระทาในงวดก่อน หรื อในงวดที่กิจการคาดว่ าจะ
กระทาในอนาคต กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่เี กิดจากการปรับปรุงฐานภาษีใน
กาไรหรือขาดทุน
เมื่อกิจการจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น กฎหมายอาจกาหนดให้ กิจการต้ องจ่ายส่วนหนึ่งของ
เงินปั นผลให้ แก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษี แทนผู้ถือหุ้ น ในหลายประเทศจานวนเงินดังกล่าวนี้
เรี ยกว่ า ภาษี เงิ นได้ หัก ณ ที่จ่า ย กิจการต้ องบั น ทึกภาษี เ งินได้ หัก ณ ที่จ่ าย ที่ต้อ งจ่ ายให้
หน่วยงานจัดเก็บภาษีไว้ ในส่วนของเจ้ าของโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ
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ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ จากการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ก าหนดให้ กิจการต้ องรั บรู้ สิน ทรั พย์ภาษีเงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี (กรณี ท่ี
เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 24) หรือ หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เป็ นสินทรั พย์และหนี้สินที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจนั้น ดังนั้นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม
หรื อก าไรจากการต่ อรองราคาซื้ อธุ รกิ จที่กิ จการรั บรู้ อย่ างไรก็ตามภายใต้ ย่ อหน้ าที่ 15.1
กิจการต้ องไม่รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก
ในการรวมธุรกิจ ความน่าจะเป็ นของการเกิดสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ก่อนการ
รวมธุรกิจของผู้ซ้ ืออาจเปลี่ยนไป ผู้ซ้ ืออาจพิจารณาว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า ผู้ซ้ ือจะ
ได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งยังไม่เคยรับรู้ในบัญชีของตนก่อน
การรวมธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ืออาจได้ รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ของผู้ซ้ ือ
โดยการหักจากกาไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันข้ าม ผลของการ
รวมธุรกิจอาจทาให้ ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากาไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะทาให้ กิจการ
ได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หมดไป ในกรณีน้ ีผ้ ูซ้ ือต้ องรับรู้ การ
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เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้อง
รวมสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ง ในการบัน ทึกบัญชี การรวม
ธุรกิจ ดังนั้นผู้ซ้ ือไม่ต้องนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัด
มูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรู้ในการบันทึกบัญชีการ
รวมธุรกิจ
ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี ท่ยี กมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอ่นื
ของกิจการที่ถูกซื้ออาจไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข ที่ต้องแยกรั บรู้เมื่อมีการบันทึกบัญชีการรวม
ธุรกิจแต่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง กิจการต้ องรั บรู้ ผลประโยชน์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี ท่ี
เกิดขึ้นจริงภายหลังการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
68.1 กรณี ผลประโยชน์ภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี ท่ีได้ มาให้ รับ รู้ ภายในงวดที่มีการวั ด
มูลค่าซึ่งเป็ นผลมาจากการได้ รับข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่
ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ ต้ องนาไปปรั บลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับ
การซื้อธุรกิจ ถ้ ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชีคงเหลือต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
68.2 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอ่ ืนที่ได้ มาทุ กรายการต้ องรับรู้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ รับรู้นอกกาไรหรือขาดทุน)
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามขั้นตอนข้ างต้ น ต้ องไม่ส่งผลทาให้ เกิดจานวนส่ วนได้ เสียใน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ถูกซื้อเกิน
กว่าต้ นทุนการรวมธุรกิจและต้ องไม่เกินกว่าจานวนที่เคยรับรู้สาหรับส่วนเกินนั้น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจ่ ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
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ในบางประเทศ กิจการสามารถนาจานวนค่าตอบแทนที่จ่ายด้ วยหุ้นทุน สิทธิซ้ ือหุ้น หรือตราสาร
ทุนอื่นของกิจการไปถือเป็ นรายจ่ายที่คานวณทางภาษีเงินได้ จานวนที่ใช้ หักภาษีอาจแตกต่าง
จากค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีต่อมา ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ
กิจการอาจรับรู้ค่าใช้ จ่ายสาหรับบริการที่ได้ ใช้ ประโยชน์พนักงานเป็ นสิ่งตอบแทนตามสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่ให้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) แต่จะยังไม่ได้ รับลดหย่อนภาษีจนกว่าจะมีการ
ใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้นแล้ ว โดยให้ วัดมูลค่าของการลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่
ใช้ สทิ ธิ
ในทานองเดียวกับต้ นทุนวิจัยที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษี
ของค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปั จจุ บัน (คือจานวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตให้ หักได้
ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีท่เี ท่ากับศูนย์ เป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีท่กี ่อให้ เกิด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ถ้ าไม่สามารถหาจานวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาต
ให้ หักได้ ในอนาคต ณ วันสิ้นงวด กิจการต้ องประมาณโดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด เช่น ถ้ า
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จานวนที่หน่ วยงานภาษี อนุ ญาตให้ หักได้ ในอนาคตขึ้ นอยู่ กับราคาหุ้ นของกิจการ ณ วั นที่ใน
อนาคต ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีต้องพิจารณาจากราคาหุ้นของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 68ก จานวนที่ใช้ หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจานวนที่ใช้ หักภาษี
เงิ นได้ ใ นอนาคต ซึ่ ง ค านวณโดยวิ ธี ก ารในย่ อ หน้ า ที่ 68ข) อาจแตกต่ า งจากค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนสะสมที่เ กี่ ยวข้ อ ง ย่ อ หน้ า ที่ 58 ระบุ ใ ห้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ภาษี เงิ น ได้ ข องงวด
ปั จจุ บันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายและนาไปรวมคานวณกาไร
หรือขาดทุนสาหรับงวด ยกเว้ นภาษีเงินได้ ท่เี กิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ท่กี ิจการรับรู้
นอกกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจานวน
ที่ใช้ หักภาษี (หรือประมาณการจานวนที่ใช้ หักภาษีในอนาคต) สูงกว่าค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สะสมที่เกี่ยวข้ อง ชี้ให้ เห็นว่าจานวนที่ใช้ หักภาษีไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนเพียง
อย่ า งเดี ยว แต่ เ กี่ยวข้ อ งกับ รายการที่เ กี่ยวกับ ส่วนของเจ้ า ของด้ วย ในสถานการณ์ เช่ น นี้
ส่วนเกินของภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุ บันหรือภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่เี กี่ยวข้ องจะถูกรับรู้
ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ

การแสดงรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
69
70

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การหักกลบ
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กิจการต้องนาสินทรัพย์ภาษีเ งินได้ของงวดปั จจุ บนั ไปหักกลบกับรายการหนี้ สิ นภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้ ก็ต่อเมือ่
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาสินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน
และ
71.2 กิ จ การตั้ง ใจจะจ่ า ยช าระรายการดัง กล่ า วด้ว ยยอดสุ ท ธิ หรื อ ตั้ง ใจจะรับ คื น
สินทรัพย์ และจ่ ายชาระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้ ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุ บันแยกจาก
กัน กิจการสามารถนารายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยอาศั ย
หลักเกณฑ์ในทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง
การแสดงรายการสาหรั บเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวด
ปั จจุ บัน ได้ หากรายการทั้งสองเกี่ยวข้ อ งกับภาษี เงิ นได้ ท่ีจั ดเก็บ โดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
เดียวกัน และหน่วยงานนั้นอนุญาตให้ กจิ การจ่ายชาระหรือรับคืนภาษีด้วยจานวนสุทธิจานวน
เดียวได้

37

73

74

75

76

ในงบการเงินรวม กิจการจะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุ บันของกิจการหนึ่งในกลุ่ม
กิจการไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันของอีกกิจการหนึ่งในกลุ่มกิจการได้ ก ็
ต่อเมื่อกิจการทั้งสองมีสทิ ธิตามกฎหมายที่จะจ่ายชาระหรือรับคืนภาษีด้วยจานวนสุทธิจานวน
เดียวได้ และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจ่ายชาระหรื อรับคืนภาษีด้วยจานวนสุทธิจานวนเดียว
และทั้งสองกิจการตั้งใจจะรับชาระสินทรัพย์หรือชาระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
กิจการต้องนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีได้ก็ต่อเมือ่
74.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั มาหัก
กลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
74.2 ทั้งสิ น ทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี แ ละหนี้ สิ นภาษีเ งิน ได้รอการตัดบัญ ชี
เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรียกเก็บเป็ นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้
74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกัน หรือ
74.2.2 หน่วยภาษีต่างกัน ซึ่งตั้งใจจะจ่ ายหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุ บนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ ายชาระ
หนี้ สินในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแต่ละงวดกิจการคาดว่าจะจ่ าย
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือรับชาระสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การนาสิน ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไปหักกลบ
กับ หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ข องหน่ ว ยภาษี เดี ย วกัน ก็ต่ อ เมื่ อทั้ง สองรายการนี้
เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้ ท่จี ัดเก็บโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบันกับหนี้สินภาษีเงินได้ ของ
งวดปั จ จุ บัน เพื่ อ หลี ก เลี่ ยงความจาเป็ นในการจั ดทารายละเอียดตารางเวลาของการกลั บ
รายการของความแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ
ในบางสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบหนี้สิน
และมีความตั้งใจที่จะชาระภาษีด้วยยอดสุทธิได้ เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่านั้น ในสถานการณ์
เช่นนี้กิจการต้ องจัดทารายละเอียดตารางเวลาที่เชื่อถือได้ เพื่ อแสดงว่ าหนี้สินภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชีของหน่วยภาษีหนึ่ง จะส่งผลให้ ต้องจ่ายภาษีเพิ่ มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรั พย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของอีกหน่วยภาษีหนึ่งส่งผลให้ หน่วยภาษีท่สี องจ่ายภาษีลดลง
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกาไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม
ตามปกติ
77
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กิจการต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้องกับกาไร
หรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไว้ในงบกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัด
บัญชี
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการต้ องรั บรู้
ผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ยนบางประเภทเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่ได้ ระบุว่าผลต่าง
ดังกล่าวต้ องแสดงไว้ ส่วนใดของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเมื่อกิจการรับรู้ ผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ต่างประเทศรอการตัดบัญชีในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการอาจจัดประเภทของผลต่างนั้นเป็ นค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอ
การตัด บั ญ ชี หากพิ จ ารณาแล้ วเห็น ว่ า การแสดงข้ อมู ลดั งกล่ า วเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ ใ ช้ ง บ
การเงินมากที่สดุ

การเปิ ดเผยข้อมูล
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กิจการต้องเปิ ดเผยส่วนประกอบที่สาคัญของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้
แยกกัน
ส่วนประกอบของค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้ อาจประกอบด้ วย
80.1 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน
80.3 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
หรือที่กลับรายการ
80.4 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่
80.5 จ านวนผลประโยชน์ ท่ีเ กิ ดขึ้ น จากขาดทุ น ทางภาษี เครดิ ตภาษี หรื อ ผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวที่ยังไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กิจการนามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของ
งวดปัจจุบัน
80.6 จานวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ยัง
ไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิ การนามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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80.7 ค่ าใช้ จ่ ายภาษี เ งิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี ท่ีเกิดขึ้น จากการปรั บลดมูลค่า ของสินทรั พย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56 หรือการกลับรายการ
ของ การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ
80.8 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สาคัญ ซึ่งรวมในกาไรหรือขาดทุนเนื่องจากไม่สามารถ
น าไปปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั งได้ ตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี้ แยกจากกัน
81.1 จานวนรวมของภาษีเ งินได้ข องงวดปั จจุ บนั และภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ที่
เกีย่ วข้องกับรายการทีบ่ นั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก)
81.1ก จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น (ดู ย่ อหน้าที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
81.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
81.3 คาอธิบายเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั
ก าไรทางบัญ ชี โ ดยน าเสนอในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ง หรื อ ทั้ง สองรู ป แบบ
ดังต่อไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั ผลคูณ
ของ กาไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้ โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การคานวณ
อัตราภาษีทีใ่ ช้ หรือ
81.3.2 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช้
โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การคานวณอัตราภาษีทีใ่ ช้
81.4 คาอธิบายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีทีใ่ ช้เปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน
81.5 จานวน (และวันสิ้ นสุดประโยชน์ (ถ้ามี)) ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ในกรณีที่กิจการไม่ได้
รับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
81.6 จานวนรวมของผลแตกต่างชัว่ คราวที่เ กี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา
และบริ ษทั ร่ ว มและส่ ว นได้เสี ยในการร่ ว มการงาน ในกรณีที่กิจการไม่ ได้รบั รู ้
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 39)
81.7 ในส่วนที่เกี่ยวกับผลแตกต่างชัว่ คราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้แต่ละประเภทและเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้แต่ละประเภท
81.7.1 จานวนของสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดที่นาเสนอแต่ละงวด
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81.7.2 จานวนของรายได้หรือค่ า ใช้จ่ายภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ที่กิจการ
รับ รู ใ้ นก าไรหรื อ ขาดทุ น หากจ านวนดัง กล่ า วไม่ ป รากฏเด่ น ชัด ใน
รายการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
81.8 ในกรณี ก ารด าเนิ น การที่ย กเลิ ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ที่
เกีย่ วข้องกับรายการ ดังนี้
81.8.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 กาไรหรือขาดทุนจากกิ จกรรมตามปกติของการดาเนินงานที่ยกเลิก
สาหรับงวดโดยเปรียบเทียบกับงวดก่อนทีก่ ิจการนาเสนอแต่ละงวด
81.9 จานวนภาษีเงินได้ของเงินปั นผลที่กิจการเสนอจ่ ายหรือประกาศจ่ ายให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ ของกิจการก่อนวันที่อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน แต่กิจการไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นหนี้ สิ น
ในงบการเงิน
81.10 ถ้าการรวมธุ รกิ จเป็ นสาเหตุ ใ ห้กิ จการที่เ ป็ นผู ซ้ ื้ อมีก ารเปลี่ย นแปลงการรับ รู ้
สาหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก่อนการซื้ อธุ รกิจ (ดู ย่อหน้า ที่ 67)
ให้เปิ ดเผยมูลค่าของการเปลีย่ นแปลง และ
81.11 ถ้าผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการรวมธุ รกิจไม่ได้รบั รู ้ ณ วันที่ซื้อ
ธุ รกิจ แต่รบั รูภ้ ายหลังจากวันที่ซื้อธุ รกิจ (ดูย่อหน้าที่ 68) ให้อธิบายเหตุการณ์
หรือการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งรับรู ้ผลประโยชน์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับ จานวนของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
ลักษณะของหลักฐานทีใ่ ช้สนับสนุนการรับรูส้ ินทรัพย์น้นั เมือ่
82.1 การใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขึ้นอยู่กบั จานวนของ
กาไรทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่า จานวนกาไรที่เกิดจากการกลับรายการของผล
แตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทีก่ จิ การมีอยู่ และ
82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนกับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีทีส่ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี น้นั เกีย่ วข้อง
ในสถานการณ์ตามที่ได้อธิ บายไว้ในย่อหน้าที่ 52ก กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะของ
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้ นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการ
ยังต้องเปิ ดเผยจานวนของผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้ น และสามารถประมาณ
ได้และต้องระบุขอ้ เท็จจริงที่ว่ามีผลกระทบทางภาษีเงินได้ใดที่กิจการไม่สามารถประมาณ
ได้ในทางปฏิบตั ิ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยข้ อมู ล ตามที่ ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 81.3 ช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ งบการเงิ น เข้ าใจ
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งค่ า ใช้ จ่ า ย (หรื อ รายได้ ) ภาษี เ งิ น ได้ กับ ก าไรทางบั ญ ชี ว่ า มี ค วาม
ผิดปกติหรือไม่ และทราบปัจจัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต
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ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ กับกาไรทางบัญชี อาจกระทบ
จากปั จจัยต่างๆ เช่น รายได้ ท่ไี ม่ต้องเสียภาษี ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนาไปหักในการคานวณ
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษี
ต่างประเทศ เป็ นต้ น
ในการอธิบายความสัมพั นธ์ระหว่างค่า ใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษีเงินได้ กับกาไรทางบัญชี
กิจการต้ องใช้ อัตราภาษีท่ใี ห้ ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษี
ดั ง กล่ า ว คื อ อั ต ราภาษี ใ นประเทศที่ กิ จ การมี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ซึ่ ง เป็ นผลรวมของอั ต ราภาษี
ระดับประเทศและอัตราภาษี ระดับท้ องถิ่น คานวณจากกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีในระดับ
เดียวกัน อย่างไรก็ตามสาหรั บกิจการที่ดาเนินงานในหลายประเทศ อาจเป็ นการให้ ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์มากกว่า หากกิจการรวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ใช้ อัตราภาษี
ในประเทศที่กจิ การดาเนินอยู่เข้ าด้ วยกัน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้ เห็นว่ าการเลือกอัตราภาษี
ที่ใช้ จะส่งผลกระทบต่อการกระทบยอดที่นาเสนอ
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 85
ในปี 25x2 กิจการมีกาไรทางภาษีในประเทศที่ต้ังอยู่ (ประเทศ ก) เท่ากับ 1,500 (25X1 :
2,000) และในประเทศ ข เป็ น 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ ร้ อย
ละ 30 และอัตราภาษีของประเทศ ข คือ ร้ อยละ 20 ในประเทศ ก กิจการมีค่าใช้ จ่ายเท่ากับ
100 (25X1 : 200) ซึ่งไม่สามารถนามาหักในการคานวณภาษีได้
ตัวอย่างการกระทบยอดเป็ นอัตราภาษีในประเทศ

กาไรทางบัญชี
อัตราภาษีในประเทศ (30%)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
ผลกระทบของอัตราภาษีทีต่ ่ากว่าของประเทศ ข
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

ปี 25X1
2,500
750
60
(50)
760

ปี 25X2
3,000
900
30
(150)
780

ตัวอย่างต่อไปเป็ นตัวอย่างการกระทบยอดซึง่ จัดทาโดยการรวมรายการกระทบยอดทีแ่ ยก
ตามอัตราภาษีในประเทศทีก่ ิจการดาเนินอยู่แต่ละประเทศ เมือ่ ใช้วธิ ีการนี้ ผลกระทบของ
ผลต่างระหว่างอัตราภาษีในประเทศทีก่ ิจการตัง้ อยู่ กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไม่แยก
แสดงรายการในการกระทบยอด กิ จ การอาจต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเปลี ่ย นแปลงที ่ มี
นัยสาคัญทัง้ ในเรื่องอัตราภาษี และกาไรของกิจการในแต่ ละประเทศ เพื่อใช้อธิบายการ
เปลีย่ นแปลงในอัตราภาษีทีใ่ ช้ ตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที ่ 81.4
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กาไรทางบัญชี
ภาษี ที่ ค านวณตามอั ต ราภาษี คู ณ กั บ ก าไรที ่เ กิ ด ขึ้ นใน
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
86
87

87ก

87ข

87ค

2,500

3,000

700
60
760

750
30
780

อัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ย คือ ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ หารด้ วยกาไรทางบัญชี
ในทางปฏิบัติกจิ การมักไม่สามารถคานวณหาจานวนของหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ัง
ไม่ได้ รับรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่ วม และส่วนได้ เสียในการ
ร่วมการงาน (ดูย่อหน้ าที่ 39) ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกาหนดให้ กิจการเปิ ดเผย
จานวนรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องเปิ ดเผยจานวนหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยมูลค่าของ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่รับรู้ เนื่องจากอาจทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่มี
ประโยชน์มากขึ้น
ย่ อ หน้ า ที่ 82ก ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของภาษี เ งิ น ได้
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลให้ กับผู้ถือหุ้น โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะสาคัญของ
ระบบภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้ จากการจ่ายเงินปันผล
ในบางครั้ง กิจการไม่สามารถคานวณหาจานวนรวมของภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้นจากการจ่าย
เงินปั นผลให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้ นได้ เช่ น ในกรณีท่ีกิจการมีบริ ษัทย่ อยในต่างประเทศจานวนมาก
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้ โดยง่าย
เช่ น ในกลุ่มกิจการรวม บริษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยบางบริษัท อาจจ่ายภาษีเงินได้ สาหรั บ
กาไรที่ยังไม่ได้ จัดสรรในอัตราที่สูงกว่ าปกติ และทราบจานวนของภาษีเงินได้ ท่ีจะได้ รับคืน
เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ ีกิจการต้ องเปิ ดเผยจานวน
ภาษีท่จี ะได้ รับคืน และกิจการต้ องเปิ ดเผยด้ วยว่า กิจการมีผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้น
แต่ยังไม่สามารถประมาณได้ และในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ (ถ้ ามี) กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกาไรสะสมของ
บริษัทใหญ่
กิจการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 82ก อาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย สาขา และบริ ษัทร่ วม หรื อส่วนได้
เสียในการร่วมการงานด้ วย ในกรณีน้ ี กิจการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 82ก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อยในกรณีท่กี ิจการไม่ได้ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ดูย่อหน้ าที่ 81.6) หากกิจการไม่สามารถคานวณมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ยังไม่รับรู้ (ดูย่อหน้ าที่ 87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงิน
ปันผลที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆเหล่านั้นที่กจิ การไม่สามารถประเมินได้
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กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้สินและสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษี เงินได้ ตามที่ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ตัวอย่างเช่น หนี้สินและสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น
จากข้ อพิ พาทระหว่ างกิจการกับหน่ วยงานจัดเก็บภาษี ท่ยี ังไม่ ยุติ ในทานองเดียวกันหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรื อกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบั งคับใช้ หรื อประกาศใช้ ภายหลังงวดที่
รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบที่สาคัญที่มีต่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ สาหรับงวด
และสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

วันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
90 - 98 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
98ก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่ อ หน้ า ที่ 2 15 18.5 24 38 39 43 ถึง 45 81.6 87 และ 87ค ในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฎิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฎิบัติ
98ข
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
89

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
99

การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12
2555) ทาให้ มี ก าร
ก ความมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 ตั้ ง แต่ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12
2555) นั้นมีผลบังคับใช้ เป็ นต้ นมา
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