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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
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• แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 คือ ย่อหน้า ที่ 20 ที่กล่าวเกี่ยวกับภาษีของสินทรัพย์ที่
วัดหรือตีมูลค่ายุติธรรม และแก้ย่อหน้าที่ 98 ช ว่ามีผลบังคับใช้เมื่อ TFRS 16 มีผลบังคับใช้

• เพิ่มย่อหน้า 57ก ว่า ให้รับรู้ภาษีเงินได้เมื่อรับรู้หนี้สินเงินปันผล โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรายการที่เป็นเหตุให้รับรู้
ภาษีเงินได้ดังกล่าว และมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.63 ให้รับรู้ภาษีจากเงินปันผลที่รับรู้ในหรือหลัง
วันที่ต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่น ามาเปรียบเทียบ
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ผลกระทบ

• ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 และ
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนว่า การรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลให้รับรู้โดย
สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของเงินปันผล ไม่ว่าภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร
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สรุปย่อหน้าที่ปรับปรุง :
ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือก าหนดให้
กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
ให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ใน
บางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับ
งวดปัจจุบัน ท าให้ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ 
จึงท าให้ไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว ส าหรับประเทศอื่นๆ การตี
ราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทาง
ภาษีในงวดท่ีตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีนี้กิจการ
จึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์...

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือก าหนดให้
กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
ให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใน
บางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับ
งวดเป็นผลให้ฐานภาษีของสินทรัพย์ถูกปรับปรุงใหม่และท าให้ไม่
เกิดผลแตกต่างชั่วคราว ส าหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการ
ปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางภาษีในงวดท่ีตี
ราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีนี้กิจการจึงไม่ต้อง
ปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์....
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สรุปย่อหน้าที่ปรับปรุง :
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ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

98ช (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง) 98ช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า ท่ี
ออกในระหว่างปี 2562 ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าท่ี 20 
กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อมีการถือปฎิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า



ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม
57ก กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้จากเงินปันผลตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 

เครื่องมือทางการเงิน เมื่อกิจการรับรู้หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล ภาษีเงินได้จากเงินปันผลจ่ายดังกล่าวนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับรายการในอดีตหรือรายการการปันส่วนก าไรมากกว่าที่จะเป็นรายการกับผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้จากเงินปันผลจ่ายดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงสอดคล้องกับการบันทึกรายการในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดการรับรู้ภาษีเงินได้ดังกล่าว

98ฌ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจ าปี ซึ่งออกในระหว่างปี 2562 ท าให้เพิ่มย่อหน้าที่ 57ก 
และตัดย่อหน้าที่ 52ข กิจการต้องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส าหรับงบการเงินประจ าปีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยกิจการต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ในงวดที่กิจการถือปฎิบัติตามการ
ปรับปรุงดังกล่าวเป็นครั้งแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับภาษีเงินได้ที่เป็นผลมาจากเงิน
ปันผลที่รับรู้ในหรือหลังวันต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่น ามาเปรียบเทียบ

57ข (ย่อหน้านี้ไม่ใช้)
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สรุปย่อหน้าที่เพิ่มเติม
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เพิ่มเติมย่อหน้า 57ก และ 98ฌ และตัดย่อหน้าที่ 52ข 
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