สรุปประเด็นสาคัญ
TFRS กลุ่มที่ปรับปรุงสาระสาคัญและปรับปรุงอันเนื่องมาจาก TFRS16
(ที่เป็นสาระสาคัญ) (จานวน 8 ฉบับ)
เสนอ...คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)

TAS 12
สรุปประเด็นสาคัญของ
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
เสนอ...คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
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ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

สรุปความเป็นมา : ปรับปรุงตาม IFRS BV 2019
วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2563
สรุปสาระสาคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
• แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 คือ ย่อหน้า ที่ 20 ที่กล่าวเกี่ยวกับภาษีของสินทรัพย์ที่
วัดหรือตีมูลค่ายุติธรรม และแก้ย่อหน้าที่ 98 ช ว่ามีผลบังคับใช้เมื่อ TFRS 16 มีผลบังคับใช้
• เพิ่มย่อหน้า 57ก ว่า ให้รับรู้ภาษีเงินได้เมื่อรับรู้หนี้สินเงินปันผล โดยรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรายการที่เป็นเหตุให้รับรู้
ภาษีเงินได้ดังกล่าว และมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.63 ให้รับรู้ภาษีจากเงินปันผลที่รับรู้ในหรือหลัง
วันที่ต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่นามาเปรียบเทียบ
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ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ผลกระทบ
• ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 และ
เป็ น การอธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ า การรั บ รู้ ผ ลกระทบทางภาษี เ งิ น ได้ ข องเงิ น ปั น ผลให้ รั บ รู้ โ ดย
สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของเงินปันผล ไม่ว่าภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร
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ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
สรุปย่อหน้าที่ปรับปรุง :

ข้อความเดิม

ข้อความที่ปรับปรุง

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกาหนดให้ 20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกาหนดให้
กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
ให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(เมื่ อมี ก ารประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ใน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))และ
บางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใน
มูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับ
บางประเทศการตี ราคาหรือการปรับ ปรุงราคาสิน ทรัพย์ ให้เป็ น
งวดปัจจุบัน ทาให้ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่
มูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับ
จึงทาให้ไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว สาหรับประเทศอื่นๆ การตี
งวดเป็นผลให้ฐานภาษีของสินทรัพย์ถูกปรับปรุงใหม่และทาให้ไม่
ราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทาง
เกิดผลแตกต่างชั่วคราว สาหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการ
ภาษีในงวดที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีนี้กิจการ
ปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทางภาษีในงวดที่ตี
จึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์...
ราคาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ราคาสิ น ทรั พ ย์ ในกรณี นี้ กิ จ การจึ ง ไม่ ต้ อ ง
ปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์....
5

5

01
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สรุปย่อหน้าที่ปรับปรุง :
ข้อความเดิม

ข้อความที่ปรับปรุง

98ช (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)

98ช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่
ออกในระหว่ า งปี 2562 ท าให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ า ที่ 20
กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อมีการถือปฎิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
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ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
สรุปย่อหน้าที่เพิ่มเติม

เพิ่มเติมย่อหน้า 57ก และ 98ฌ และตัดย่อหน้าที่ 52ข

ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม
57ก

กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้จากเงินปันผลตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน เมื่อกิจการรับรู้หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล ภาษีเงินได้จากเงินปันผลจ่ายดังกล่าวนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับรายการในอดีตหรือรายการการปันส่วนกาไรมากกว่าที่จะเป็นรายการกับผู้ถือหุ้น ดังนั้น
กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้จากเงินปันผลจ่ายดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งสอดคล้องกับการบันทึกรายการในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดการรับรู้ภาษีเงินได้ดังกล่าว

98ฌ

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจาปี ซึ่งออกในระหว่างปี 2562 ทาให้เพิ่มย่อหน้าที่ 57ก
และตัดย่อหน้าที่ 52ข กิจการต้องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสาหรับงบการเงินประจาปีที่เริ่มใน
หรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2563 และสามารถถื อ ปฏิ บั ติ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ โดยกิ จ การต้ อ งเปิ ด เผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ในงวดที่กิจการถือปฎิบัติตามการ
ปรับปรุงดังกล่าวเป็นครั้งแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับภาษีเงินได้ที่เป็นผลมาจากเงิน
ปันผลที่รับรู้ในหรือหลังวันต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่นามาเปรียบเทียบ

57ข

(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)
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Thank you
The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we
endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will
continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the
particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP.

