
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

เรื่อง

ภาษีเงินได

คําแถลงการณ

มาตรฐานฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 12 

เรื่อง ภาษีเงินได พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่

สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 12 Income Taxes (Bound volume 2009)) 
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วัตถุประสงค
ขอบเขต 1–4
คํานิยาม 5–11
ฐานภาษี 7–11
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บทนํา

บทนํา 1. บทนํานี้ไมใช

บทนํา 2.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะทางการเงินใหความสําคัญกับ        

ผลแตกตางชั่วคราว ผลแตกตางชั่วคราว หมายถึง ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของสินทรัพย

หรือหนี้สินกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และหนี้สินเหลานั้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ทั้งนี้ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน หมายถึง มูลคาของสินทรัพย หรือหนี้สินที่วัดมูลคาตาม

กฎหมายภาษีอากร ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้

ก. บริษัทยอย บริษัทรวม หรือการรวมคา ไมไดจัดสรรกําไรทั้งหมดใหกับบริษัทใหญหรือ       

ผูลงทุน

ข. การตีราคาสินทรัพยใหม และไมมีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น

ค. สินทรัพยหรือหนี้สินที่ระบุไดซึ่งไดมาจากการรวมธุรกิจโดยทั่วไปรับรูตามมูลคายุติธรรม 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ  

(เมื่อมีการประกาศใช) แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี

นอกจากนี้ยังมีผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ

ก. มีการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการ โดยใชสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงาน  แตกําไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่ไม

เปนตัวเงิน) ใชสกุลเงินที่แตกตาง

ข. มีการปรับมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง หรือ

ค. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูเมื่อเริ่มแรกแตกตางจากฐานภาษีเมื่อ

เริ่มแรก

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้น

ทุกครั้ง โดยมีขอยกเวนดังที่กลาวตอไป

บทนํา 4.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อมี

ความเปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินได 

รอการตัดบัญชีมาใชประโยชนได  หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดเพียงเทาที่มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีมากพอ 

หรือมีหลักฐานที่นาเชื่อถือวากิจการจะมีกําไรที่ตองเสียภาษีมากพอ

บทนํา 5. ขอยกเวนที่กลาวถึงในบทนํา 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหรับรูสินทรัพยและ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากสินทรัพยหรือหนี้สินที่มูลคาตามบัญชีที่รับรูเมื่อ

เริ่มแรกแตกตางจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก เพราะสถานการณดังกลาวไมกอใหเกิดผลแตกตาง

ทางระยะเวลา จึงไมทําใหเกิดสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก

กําไรที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทยอยและบริษัทรวม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลงคา

งบการเงินที่เกี่ยวของ) หรือการจัดสรรกําไรที่ไมทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได ในกรณีตอไปนี้ 

6.1 บริษัทใหญ ผูลงทุน หรือผูรวมคาสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผล

แตกตางชั่วคราว และ

6.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนวาผลแตกตางชั่วคราวจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล

ขอหามดังกลาวทําใหกิจการมิไดรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยผลรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับ

หลักเกณฑความเปนไปไดในการรับรู) หรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ        

ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดมูลคาของคาความนิยม หรือการรับรูผลกําไรจากการตอรองราคาซื้อ

ธุรกิจ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินได           

รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยใหม

บทนํา 9.  ผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังจากการไดประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

หรือหนี้สินบางรายการอาจขึ้นอยูกับลักษณะของการไดประโยชนหรือการจายชําระ เชน 

9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีที่คิดจากผลกําไรจากการขายสินทรัพยเสียภาษีตางจากกําไร

ทางภาษี

9.2 ในบางประเทศ จํานวนที่ใชหักภาษีไดจากขายสินทรัพยมีจํานวนมากกวาจํานวนที่อาจใช

หักภาษีในรูปคาเสื่อมราคา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดวาจะไดประโยชนจาก

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการจายชําระจากมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน 

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการคิดลดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งไมอนุญาตใหคิดลดสินทรัพยภาษีเงินได      

รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการที่แยกแสดงรายการสินทรัพยและหนี้สินเปน

รายการที่หมุนเวียนกับไมหมุนเวียนตองไมจัดประเภทสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกําหนดที่เขมงวดขึ้นเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพยภาษีเงินได 

รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี โดยอางอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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บทนํา 13.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยคําอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

หรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้

13.1 การกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดกับผลคูณ

ของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช หรือ

13.2 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช 

นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดใหกิจการตองอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ภาษีที่ใช โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีกอน

บทนํา 14. ขอมูลที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมถึง

14.1 ผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช

14.1.1 มูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ที่รับรู และ

14.1.2 มูลคาของรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน หากมูลคาดังกลาวไมปรากฏอยางชัดเจนจากการ

เปลี่ยนแปลงในมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน

14.2 คาใชจายทางภาษีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้

14.2.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ

14.2.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก 

14.3 มูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใชสนับสนุน

การรับรู เมื่อ

14.3.1 การใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นอยูกับกําไรทางภาษี

ในอนาคตที่เกินกวากําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวทาง

ภาษีที่มีอยู และ

14.3.2 กิจการประสบปญหาขาดทุนในงวดปจจุบันหรืองวดกอนตามกฎหมายภาษี

อากร ซึ่งเกี่ยวของกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับภาษีเงินได ประเด็นหลัก

ของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดอยูที่การรับรูผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปจจุบันและอนาคตจาก

ก. การไดรับประโยชนในอนาคตซึ่งมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและการจายชําระในอนาคตซึ่งมูลคาตาม

บัญชีของหนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ และ

ข. รายการและเหตุการณอื่นของงวดปจจุบันที่รับรูในงบการเงินของกิจการ

หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพยและหนี้สิน คือกิจการจะตองคาดวาตนจะไดรับประโยชนจากมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจะตองจายชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา

การไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินดังกลาวจะมีผลทําใหกิจการชําระ

ภาษีเพิ่มขึ้น(หรือลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่รายการนั้นไมกอใหเกิดผลกระทบทางภาษี 

กิจการจะตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) โดยมี

ขอยกเวนบางประการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณอื่น ใน

ลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณอื่นนั้น ดังนั้นหากกิจการรับรูรายการและเหตุการณอื่น

ในกําไรหรือขาดทุน กิจการก็จะตองรับรูผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของในกําไรหรือขาดทุนดวยเชนกัน สวน

รายการที่รับรูตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการตองบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวของกับรายการนั้นในสวนของ

เจาของโดยตรงเชนกัน  ในทํานองเดียวกัน การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะสงผลตอมูลคาของคาความนิยมหรือจํานวนผลกําไรที่รับรูจาก

การตอรองราคาซื้อธุรกิจ

นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดเกี่ยวกับการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิด

จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช การแสดงรายการภาษีเงินไดในงบการเงิน  

และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 89 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผดิพลาด
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ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได
2. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศ

และตางประเทศที่คํานวณจากกําไรทางภาษี  รวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา

ตองจาย เนื่องจากการจําหนายเงินกําไรใหแกกิจการที่เสนอรายงาน เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย

3. ยอหนานี้ไมใช

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน อยางไรก็ดี

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีการบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากเงินอุดหนุนหรือ

เครดิตภาษีจากการลงทุนดังกลาว

คํานิยาม

5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

กําไรทางบัญชี หมายถึง กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด กอนหัก
คาใชจายภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดซึ่งคํานวณ
ตามเกณฑที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษี เพื่อใชคํานวณภาษีเงินไดที่ตองชําระ 
(หรือไดรับคืน)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 
และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ใชในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที่ตองชําระหรือสามารถ
ขอคืนได ซึ่งเกิดจากกําไร (ขาดทุน) ทาง
ภาษีสําหรับงวด

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการตองจายใน
อนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่
ตองเสียภาษี
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี

หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการสามารถขอคืน
ไดในอนาคตซึ่งเกิดจาก

ก. ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ข. ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป
ค. เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป

ผลแตกตางชั่วคราว หมายถึง ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในงบแสดง
ฐาน ะท าง กา ร เ งิ นกั บฐ าน ภ าษี ขอ ง
สินทรัพยและหนี้ สินนั้น ผลแตกตาง
ชั่วคราวอาจจัดเปนประเภทใดประเภท
หนึ่งดังตอไปนี้
ก. ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 

หมายถึง ผลแตกตางชั่วคราวที่
กิจการตองนําไปรวมเปนรายไดใน
กา รคํ า น ว ณกํ า ไ ร  ( ข าด ทุ น )      
ทางภาษีสําหรับงวดอนาคต เมื่อ
กิจการไดรับประโยชนจากมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจาย
ชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน

ข. ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี 
หมายถึง ผลแตกตางชั่วคราวที่
กิ จ ก า รสาม าร ถนํ า ไป หั ก เป น
ค า ใช จ ายในการคํ านวณกํ า ไร
(ขาดทุน) ทางภาษีสําหรับงวด
อนาคต เมื่อกิจการไดรับประโยชน
จากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือจายชําระมูลคาตามบัญชีของ
หนี้สิน 

ฐานภาษีของสินทรัพยหรือ
หนี้สิน

หมายถึง มูลคาของทรัพยสินหรือหนี้สินทางภาษี
อากร

6. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ประกอบดวย คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ฐานภาษี
7.  ฐานภาษีของสินทรัพย หมายถึง มูลคาของสินทรัพยที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปน

คาใชจายทางภาษีจากมูลคาประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีเมื่อกิจการไดรับประโยชนจาก

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น แตหากประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ไดรับไมตองเสียภาษีเงินได  

ฐานภาษีของสินทรัพยจะเทากับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น

ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของสินทรัพย

1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักคาเสื่อมราคาตามภาษีแลวจากงวดกอน ๆ ถึงงวดปจจุบัน

เปนจํานวน 30  มีตนทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีตอไปในรูปของคา

เสื่อมราคาหรือจากการถือเปนตนทุนเมื่อจําหนายเครื่องจักร  รายไดที่เกิดจากการใช

เครื่องจักรและกําไรจากการจําหนายเครื่องจักรตองนํามาเสียภาษี สวนผลขาดทุนจาก

การจําหนายเครื่องจักรสามารถหักเปนคาใชจายทางภาษีได  ดังนั้นฐานภาษีของ

เครื่องจักรคือ 70
2. ดอกเบี้ยคางรับมีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายไดดอกเบี้ยเสียภาษีเงินไดตามเกณฑ 

เงินสด ฐานภาษีสําหรับดอกเบี้ยคางรับจะเทากับศูนย (สําหรับประเทศไทย รายไดที่

เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน                        

การบัญชี)

3. ลูกหนี้การคามีมูลคาตามบัญชี 100 รายไดที่เกี่ยวของรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนทาง

ภาษีแลว ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การคาจึงเทากับ 100
4. เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี 100 เงินปนผลดังกลาวไมตองนํามา

คํานวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากเปนไป

ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร) ทั้งนี้มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

ดังกลาวสามารถนํามาหักจากประโยชนเชิงเศรษฐกิจไดทั้งจํานวน ดังนั้นฐานภาษี

สําหรับเงินปนผลคางรับจึงเทากับ 100
ก

5. ลูกหนี้เงินกูยืมมีมูลคาตามบัญชี 100  การจายคืนเงินกูไมมีผลกระทบตอภาษีเงินได 

ดังนั้นฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100

8. ฐานภาษีของหนี้สิน หมายถึง มูลคาตามบัญชีของหนี้สินหักดวยมูลคาของหนี้สินที่กฎหมายภาษี

อากรยอมใหนําไปหักเปนคาใชจายไดในอนาคต ในกรณีของรายไดรับลวงหนา ฐานภาษีของ

หนี้สินคือ มูลคาตามบัญชีหักดวยจํานวนรายไดที่ไมตองนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต

                                                       
ก

จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เงินปนผลคาง

รับมีฐานภาษีเทากับศูนย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเทากับ 100 ไมวา 

จะวิเคราะหวิธีใด ผลที่ไดคือไมมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของหนี้สิน

1. คาใชจายคางจายมีมูลคาตามบัญช ี100 หากคาใชจายที่เกี่ยวของถือเปนคาใชจายทางภาษีตาม

เกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับคาใชจายคางจายจะเทากับศูนย
 
(สําหรับประเทศไทย 

คาใชจายคางจายจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี)

2. ดอกเบี้ยรับลวงหนา มีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายไดที่เกี่ยวของตองเสียภาษีเงินไดตาม

เกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับดอกเบี้ยรับลวงหนาจะเทากับศูนย (สําหรับประเทศไทยรายได

ที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานการ

บัญชี)

3. คาใชจายคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 คาใชจายที่เกี่ยวของไดนําไปหักเปนคาใชจายทาง

ภาษีแลว ฐานภาษีของคาใชจายคางจายจะเทากับ 100
4. เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มไมสามารถนําไป

หักเปนคาใชจายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพากร) ดังนั้น    

ฐานภาษีสําหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มคางจายจึงเทากับ 100ข
   

5. เจาหนี้เงินกูยืมมีมูลคาตามบัญชี 100 การจายคืนเงินกูไมมีผลกระทบทางภาษี ดังนั้น            

ฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100

9. รายการบางรายการอาจมีฐานภาษีได ถึงแมวารายการนั้นจะไมไดรับรูเปนสินทรัพยและหนี้สินใน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน เชน ตนทุนวิจัยซึ่งกิจการรับรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี

ในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น แตยังไมสามารถนําไปถือเปนรายจายในการคํานวณกําไร

(ขาดทุน) ทางภาษี จนกวาจะถึงงวดถัดไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนวิจัย (คือ จํานวน

ที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในอนาคตได) กับมูลคาตามบัญชี ซึ่งในที่นี้เทากับ

ศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

10. ในกรณีที่ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินไมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน กิจการควรใชหลักการ

พื้นฐานซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช คือ กิจการจะรับรูหนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินได           

รอการตัดบัญชี ก็ตอเมื่อการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระหนี้สิน

ตามมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน สงผลใหกิจการตองจายภาษีเงินไดในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) 
จากจํานวนภาษีที่ตองจายหากการรับประโยชนจากสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินนั้นไมมี

ผลกระทบทางภาษี เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น ดังตัวอยาง ค ที่แสดง

ไวในยอหนาที่ 52

                                                       
ข
จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เบี้ยปรับหรือเงิน

เพิ่มคางจายมีฐานภาษีเทากับศูนย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีซึ่งเทากับ 100 

ไมวาจะวิเคราะหวิธีใด ผลที่ไดคือไมมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 12/65

11. สําหรับงบการเงินรวม ผลแตกตางชั่วคราวคํานวณไดโดยการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซึ่งฐานภาษีนี้อางอิงจากแบบแสดง

รายการเสียภาษีรวมสําหรับประเทศที่อนุญาตใหยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได ในบาง

ประเทศ ฐานภาษีอาจอางอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแตละกิจการในกลุมกิจการ

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

12. ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับงวดปจจุบันและงวดที่ผานมาที่ยังไมไดจายชําระตองรับรู
เปนหนี้สิน แตหากจํานวนภาษีที่ไดชําระไปแลวในงวดปจจุบันและงวดที่ผานมามากกวาภาษีที่
ตองชําระสําหรับงวดนั้นๆ  ใหรับรูสวนเกินนั้นเปนสินทรัพย

13. ผลประโยชนที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินไดปจจุบันใน
งวดกอนได ตองบันทึกเปนสินทรัพย (กรณีนี้ยังไมมีในประเทศไทย)

14. เมื่อกิจการนําขาดทุนทางภาษีไปใชเพื่อลดภาษีเงินไดปจจุบันของงวดกอน กิจการควรรับรู

ประโยชนทางภาษีดังกลาวเปนสินทรัพยในงวดที่ขาดทุนทางภาษีนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากมีความ

เปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยดังกลาว และผลประโยชนนั้น

สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี

15. กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ทุกรายการ ยกเวนกรณีที่หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกิดจาก
15.1 การรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก หรือ
15.2 การรับรูเมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากรายการ

15.2.1 ไมใชการรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่เกิด

รายการนั้น
อยางไรก็ตาม สําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
สาขาและบริษัทรวม รวมถึงสวนไดเสียในการรวมคา กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 39

16. หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพย คือ กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

ในรูปของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเขาสูกิจการในอนาคต  ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยสูงกวาฐานภาษีของสินทรัพย  มูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีสูงกวามูลคา

สินทรัพยที่สามารถนําไปหักในการคํานวณภาษี ผลแตกตางนี้ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสีย

ภาษีและภาระที่กิจการจะตองจายภาษีเงินไดในอนาคตจากการนี้ก็คือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
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เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากสินทรัพยซึ่งมูลคาตามบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่

เกี่ยวของนั้น จะทําใหกิจการมีกําไรทางภาษี ผลดังกลาวทําใหเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะเสีย

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจายภาษีเงินได  ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงกําหนดให

กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินได รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเวนกรณีที่อธิบายไวในยอหนาที่ 15 และ 

39

ตัวอยางการพิจารณาผลแตกตางชั่วคราว

สินทรัพยราคาทุน 150 มีมูลคาตามบัญชี 100 คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา

ภาษีรอยละ 25 

ฐานภาษีของสินทรัพย คือ 60 (ตนทุน 150 หัก คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90) ในการ

ไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 กิจการตองมีรายไดที่ตองเสียภาษี

เทากับ 100 ในขณะที่ สามารถหักคาเสื่อมราคาทางภาษีไดอีกเพียง 60 ดังนั้นกิจการจะตอง

จายภาษีเงินไดเทากับ 10 (40 x 25%) เมื่อไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย 

ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสีย

ภาษี 40 กรณีนี้กิจการจึงตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เปนจํานวน 10 (40 x 25%)
ซึ่งแสดงถึงภาษีเงินไดที่กิจการจะตองจายในอนาคต เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพย

17. ผลแตกตางชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการตองนํารายไดหรือคาใชจายไปรวมคํานวณกําไร

ทางบัญชีในงวดหนึ่งในขณะที่ตองนําจํานวนดังกลาวไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีในอีกงวดหนึ่ง 

ผลแตกตางชั่วคราวในลักษณะนี้โดยมากเรียกวา ผลแตกตางทางระยะเวลา ผลแตกตางชั่วคราว

ตามตัวอยางตอไปนี้จัดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี  ซึ่งมีผลทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี

17.1 กิจการนํารายไดดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีตามเกณฑสัดสวนของเวลา แตใน         

บางประเทศกําหนดใหนํารายไดดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินไดเมื่อไดรับเงินสด 

ในกรณีนี้ฐานภาษีของดอกเบี้ยคางรับที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงินจะมีคาเปนศูนย    

เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยรับจะไมถือรวมเปนกําไรทางภาษีจนกวากิจการจะไดรับเงินสด 

17.2 มูลคาคาเสื่อมราคาที่ใชในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกตางจากมูลคา          

คาเสื่อมราคาที่ใชในการคํานวณกําไรทางบัญชี  ผลแตกตางชั่วคราวในกรณีนี้ จะเทากับผลตาง

ระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยกับฐานภาษีของสินทรัพย ซึ่งฐานภาษีคํานวณจาก              

ราคาทุนเดิมของสินทรัพยหักดวยจํานวนที่เกี่ยวของทั้งหมดของสินทรัพยที่กฎหมายภาษีอากร

ยอมใหนําไปหักในการคํานวณกําไรทางภาษีสําหรับงวดปจจุบันและงวดกอนได   หากคาเสื่อมราคา

ทางภาษีมากกวาคาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีขึ้น และ

กิจการตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากคาเสื่อมราคาทางภาษีนอยกวา           
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คาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งมีผลทําใหเกิดสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

17.3 กิจการอาจบันทึกตนทุนในการพัฒนาเปนสินทรัพยและทยอยตัดจําหนายในงวดอนาคต

เพื่อนําไปคํานวณกําไรทางบัญชี แตนําตนทุนในการพัฒนาทั้งหมดไปรวมคํานวณกําไร

ทางภาษีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ ในกรณีนี้ ตนทุนในการพัฒนามีฐานภาษีเทากับศูนย

เนื่องจากไดหักจากกําไรทางภาษีทั้งจํานวนแลว ผลแตกตางชั่วคราวจึงเทากับผลตาง

ระหวางมูลคาตามบัญชีของตนทุนในการพัฒนากับฐานภาษี (โดยฐานภาษีมีคาเทากับศูนย)

18. ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้

18.1 ตนทุนในการรวมธุรกิจไดปนสวนใหกับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่ระบุไดตามมูลคา

ยุติธรรม  แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่ 19) 
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพยใหมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่  20)
18.3 กิจการมีคาความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 21 และ 32)
18.4 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูเมื่อเริ่มแรกแตกตางจากมูลคาตามบัญชีเมื่อเริ่มแรก 

ตัวอยางเชน กรณีที่กิจการไดรับประโยชนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเปนรายการสินทรัพย

ทางบัญชี แตผลประโยชนที่ไดไมตองเสียภาษี (ดูยอหนาที่ 22 และ 33)  หรือ

18.5 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย  สาขาและบริษัทรวม หรือสวนไดเสียในการ

รวมคา แตกตางจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือสวนไดเสียนั้น (ดูยอหนาที่ 38-45)

การรวมธุรกิจ

19. ดวยขอยกเวนที่จํากัด สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุไดจากการรวมธุรกิจถูกรับรูดวย

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กรณีนี้ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิดขึ้นหากฐานภาษีของสินทรัพยและ

หนี้สินดังกลาวไมไดรับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรือไดรับผลกระทบที่แตกตาง เชน หาก

กิจการปรับเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคายุติธรรม แตฐานภาษีของสินทรัพย

ยังคงมีคาเทากับตนทุนเดิมตามบัญชีของเจาของเดิม ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง

เสียภาษีขึ้นและตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชีดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอมูลคาของคาความนิยม (ดูยอหนาที่ 66)

สินทรัพยที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม

20. มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการแสดงมูลคาสินทรัพยบาง

ประเภทดวยมูลคายุติธรรม หรือใหตีราคาสินทรัพยใหมได เชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ

รับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในบางประเทศการตีราคาหรือ

การปรับปรุงราคาสินทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรมจะสงผลกระทบตอกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี

สําหรับงวดปจจุบัน ทําใหตองมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพยใหม จึงทําใหไมเกิด          
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ผลแตกตางชั่วคราว สําหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพยไมสงผลกระทบ

ตอกําไรทางภาษีในงวดที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย ในกรณีนี้กิจการจึงไมตองปรับปรุง

ฐานภาษีของสินทรัพย อยางไรก็ตามการไดรับประโยชนตามมูลคาตามบัญชีจะสงผลทําใหเกิด

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีตอกิจการและจํานวนที่นํามาหักเปนรายจายทางภาษีไดจะ

แตกตางจากมูลคาที่กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยที่ตีราคาใหมกับฐานภาษีถือเปน ผลแตกตางชั่วคราว ซึ่งจะตองรับรูเปนหนี้สิน   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีใดกรณี

หนึ่งดังตอไปนี้ดวย

20.1 กิจการไมมีความตั้งใจที่จะจําหนายสินทรัพย ในกรณีนี้กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคา

ตามบัญชีที่ตีใหมของสินทรัพยโดยการใชสินทรัพย ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดทางภาษีที่สูง

กวาคาเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในงวดอนาคต  หรือ

20.2 กิจการสามารถชะลอการจายภาษีเงินไดของกําไรฝายทุนออกไป หากนําเงินที่ไดจากการ

ขายไปลงทุนในสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับกรณีนี้ กิจการยังคงมีภาระภาษี

เงินได เมื่อกิจการขายสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงนั้นไป หรือนําสินทรัพยดังกลาวไปใช 

คาความนิยม

21. คาความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกิจ คือ มูลคาตามยอหนาที่ 21.1 ที่สูงกวามูลคาตามยอหนาที่ 21.2 

ดังตอไปนี้

21.1 ผลรวมของ

21.1.1 สิ่งตอบแทนจากการโอนซึ่งเปนไปตามการโอนใหตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งปกติ

รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

21.1.2 มูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในกิจการของผูถูกซื้อที่รับรูตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การ      
รวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) และ

21.1.3 มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจตามสัดสวนความเปนเจาของในผูถูกซื้อที่ถือโดย 

ผูซื้อไวกอนแลวในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้น ๆ

21.2 มูลคาสุทธิของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่ระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจที่วัดมูลคาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อ

มีการประกาศใช)

หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรหลายแหงไมอนุญาตใหนําสวนที่ลดลงของคาความนิยมมาหักเปน

รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) นอกจากนี้ในประเทศ

ดังกลาว ราคาทุนของคาความนิยมถือเปนรายจายทางภาษีไมไดเมื่อบริษัทยอยจําหนายธุรกิจนั้น

ออกไป ในกรณีนี้คาความนิยมจะมีฐานภาษีเปนศูนย และผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของ 

คาความนิยมกับฐานภาษีซึ่งเทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี อยางไรก็ตาม 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เปนผลจาก

กรณีดังกลาว เนื่องจากคาความนิยมเปนเพียงมูลคาคงเหลือ (จากผลตางของตนทุนการซื้อกับ

มูลคายุติธรรมของสิ่งที่ซื้อ) และหากมีการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะทําใหมูลคาตาม

บัญชีของคาความนิยมเพิ่มขึ้น

21ก. การลดลงในภายหลังของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ ไมไดรับรู เนื่องจากเกิดจาก           
คาความนิยมที่รับรูเมื่อเริ่มแรก ถือวาเปนผลจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยเชนกัน ดังนั้น จึงไมให

รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามยอหนาที่ 15.1 ตัวอยางเชน ในการรวมธุรกิจ หาก

กิจการรับรูคาความนิยมจํานวน 100 บาท ซึ่งมีตนทุน 100 แตฐานภาษีเทากับศูนย ยอหนาที่ 

15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในกรณีนี้หากภายหลังกิจการรับรู

ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 20 บาท จํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่

เกี่ยวกับคาความนิยมจะลดลงจาก 100 บาท เปน 80 บาท ทําใหมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูลดลงดวย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ไมไดรับรูดังกลาว

เกี่ ยวของกับค าความนิยมที่ รับรู เมื่ อ เริ่มแรก ดั งนั้นจึ งไมอนุญาตใหกิจการรับรู ตาม                 

ยอหนาที่ 15.1

21ข. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่ เกี่ยวของกับ                

คาความนิยมใหรับรูไดหากไมไดเกิดขึ้นจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกของคาความนิยม ตัวอยางเชน 

หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรูคาความนิยมจํานวน  100 บาท หักเปนคาใชจายทางภาษีไดใน

อัตรารอยละ 20 ตอปนับตั้งแตปที่ไดมา ฐานภาษีของคาความนิยมจะเทากับ 100 บาท ณ วันที่

รับรูเริ่มแรกและเทากับ 80 บาท  ณ สิ้นปที่ไดมา หากมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมคงเหลือ      

ณ สิ้นป ไมเปลี่ยนแปลงจากจํานวน 100 บาท ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจํานวน 20 บาท 

จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปนั้น เนื่องจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีนั้นไมเกี่ยวกับกับคาความนิยม

ที่รับรูเมื่อเริ่มแรก กิจการจึงตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

22. ผลแตกตางชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรูสินทรัพยและหนี้สินเมื่อเริ่มแรก เชน ในกรณีกิจการ 

ไมสามารถนําตนทุนของสินทรัพยบางสวนหรือทั้งหมดไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 

ทางภาษี เปนตน วิธีการทางบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวขึ้นอยูกับลักษณะของรายการ

ที่ทําใหตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก ดังตอไปนี้

22.1 ในการรวมธุรกิจ กิจการตองรับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          

ซึ่งจํานวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอจํานวนคาความนิยมหรือจํานวนของมูลคายุติธรรม

สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อสวนที่สูงกวาตนทุน

ในการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 19)
22.2 หากรายการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี กิจการตองรับรู

สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี รวมทั้งตองรับรูคาใชจายหรือรายได   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนดวย (ดูยอหนาที่ 59) 
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22.3 หากรายการที่เกิดขึ้นไมใชการรวมธุรกิจ และไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไร

ทางภาษีและถารายการนั้นไมอยูในขอยกเวนที่แสดงไวในยอหนาที่ 15 และ 24 กิจการ

ตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยหรือหนี้สินดวยยอดเดียวกัน อยางไรก็ตามรายการปรับปรุงดังกลาวจะสงผลให

งบการเงินมีความโปรงใสนอยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมอนุญาตใหกิจการ

รับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังกลาว ไมวาจะเปนการรับรู

เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรูภายหลัง (ดูตัวอยางประกอบขางลาง) นอกจากนี้กิจการยังไม

สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดกับในบัญชีสินทรัพยหรือหนี้สิน

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้น เมื่อสินทรัพยนั้นมีการสึกหรอและเสื่อมราคา

ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 22.3

กิจการตั้งใจจะใชสินทรัพยที่มีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใชงาน 5 ป หลังจากนั้นจะ

จําหนายสินทรัพยนั้นตามมูลคาคงเหลือเทากับศูนย  อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 40        
คาเสื่อมราคาสินทรัพยไมสามารถถือเปนคาใชจายทางภาษี  และในการจําหนายสินทรัพย 

กําไรจากการจําหนายไมตองเสียภาษี และขาดทุนจากการจําหนายเปนรายจายทางภาษีไมได

เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการจะมีรายไดทางภาษีเทากับ 

1,000 และตองเสียภาษีเทากับ 400 แตกิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ที่เกิดขึ้นจํานวน 400 เนื่องจากกรณีนี้ เปนผลจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก

ในปตอไปมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเทากับ 800 หากกิจการมีรายไดทางภาษีเทากับ 800 

กิจการตองเสียภาษีจํานวน 320 กิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 

320 เพราะกรณีนี้เปนผลมาจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก

23. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) กําหนดใหผูออกตราสารแบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ) จัดประเภทสวนของ        

ตราสารที่เปนหนี้สินเปนหนี้สิน และสวนที่เปนสวนของทุนเปนสวนของทุน ในบางประเทศ              

ฐานภาษีของสวนประกอบที่เปนหนี้สินในการรับรูเริ่มแรกจะเทากับมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของ

ผลรวมของสวนประกอบที่เปนหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะเกิดจาก

การรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบที่เปนทุนซึ่งแยกออกจากสวนประกอบที่เปนหนี้สิน ดังนั้นกรณีนี้

จึงไมอยูในขอยกเวนตามยอหนาที่ 15.2 และกิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

นอกจากนี้ยอหนาที่ 61ก. กําหนดวา กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง

สวนของทุนและยอหนาที่ 58 กําหนดวา กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นภายหลังเปนคาใชจายหรือรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือ

ขาดทุน
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ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

24. กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ทุกรายการ โดยรับรูเทากับจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษี            
เพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชหักภาษีได  ทั้งนี้กิจการตองไมรับรูสินทรัพย    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกิดจาก
รายการตอไปนี้
24.1 รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชี และกําไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี

อยางไรก็ตาม หากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้นเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
สาขา บริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตามยอหนาที่ 44

25. หลักการพื้นฐานของการรับรูหนี้สิน คือ กิจการจะตองสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชน       
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สินในงวดอนาคต  มูลคาบางสวนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไป

นั้นอาจนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรูหนี้สินนั้น

ได ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษีของหนี้สินขึ้น  

ซึ่งจะทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดที่กิจการจะได           

รับคืนในอนาคตเมื่อสวนของหนี้สินนั้นสามารถนําไปหักจากกําไรทางภาษีได ในทํานองเดียวกัน 

หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมีนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางจะทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดที่กิจการจะไดรับคืนในอนาคต

ตัวอยาง

กิจการบันทึกตนทุนคาประกันคุณภาพสินคาคางจายเปนหนี้สินจํานวน 100 ในการคํานวณ

ภาษี กิจการไมสามารถนําตนทุนคาประกันคุณภาพสินคาไปหักเปนคาใชจายจนกวา          
จะจายจริง อัตราภาษีเทากับรอยละ 25

ในกรณีนี้ฐานภาษีของหนี้สินเปนศูนย (มูลคาตามบัญชี 100 หักดวยมูลคาหนี้สินที่กิจการ

สามารถนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีไดในอนาคต) เมื่อกิจการจายชําระหนี้สิน

ตามมูลคาตามบัญชีจะทําใหกําไรทางภาษีในอนาคตลดลงเทากับ 100 และภาษีที่ตองจายใน

อนาคตจะลดลง เทากับ 25 (100 x 25%) ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี

ศูนย เปนผลตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีมีจํานวนเทากับ 100 ดังนั้นกิจการจึงตองบันทึก

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 25 (100 x 25%) หากมีความเปนไปไดคอนขาง

แนที่กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะไดรับประโยชนจากการลดลงของจํานวน

ภาษีที่ตองจายดังกลาว
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26. ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซ่ึงทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้     

26.1 ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุถือเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี 

เนื่องจากพนักงานใหบริการแกบริษัท แตจะสามารถนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณ

กําไรทางภาษีได ก็ตอเมื่อกิจการจายเงินสมทบใหกองทุนหรือเมื่อกิจการจายเงิน

ผลประโยชนภายหลังการเลิกจางใหแกพนักงาน ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราว

ระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของหนี้สินมักมีคาเปนศูนย  

ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีดังกลาวจะกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ซึ่งกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรูปของคาใชจายที่สามารถนําไปหักจากกําไร

ทางภาษีเมื่อกิจการจายเงินสมทบเขากองทุนหรือจายเงินผลประโยชนใหแกพนักงาน

26.2 กิจการรับรูตนทุนในการวิจัยเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดที่เกิด

รายการ แตอาจไมสามารถนําจํานวนดังกลาวไปหักในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน)
ในทางภาษีไดจนกวาจะถึงงวดถัดไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนในการวิจัย 

(จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตใหนําไปหักเปนรายจายในอนาคต) กับมูลคาตาม

บัญชีซึ่งเทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพย            

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

26.3 ดวยขอยกเวนที่จํากัด กิจการรับรูสินทรัพยที่ไดรับมาและหนี้สินที่ระบุไดจากการรวม

ธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ หากกิจการรับรูหนี้สิน ณ วันที่ไดรับมาแต    

ยังไมสามารถนําตนทุนที่เกี่ยวของไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีได

จนกวาจะถึงงวดถัดไป ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี และสินทรัพย

ภาษีเงินได รอการตัดบัญชีขึ้น นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นได

หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับมามีมูลคาต่ํากวาฐานภาษี สินทรัพยภาษีเงินได             

รอการตัดบัญชีที่ เกิดขึ้นจากทั้งสองกรณีขางตนจะสงผลกระทบตอคาความนิยม          

(ดูยอหนาที่ 66)
26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพยบางรายการดวยมูลคายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม โดยไมมี

การปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงคทางภาษี (ดูยอหนาที่ 20) ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราว ที่ใชหักภาษีขึ้น หากฐานภาษีของสินทรัพยมีจํานวนมากกวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยนั้น

27. การกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะมีผลทําใหกําไรทางภาษีสําหรับงวดอนาคต

ลดลง อยางไรก็ตามกิจการจะไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินไดที่จายลดลง           

ก็ตอเมื่อกิจการมีกําไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนํารายการนั้นมาหักได ดังนั้นกิจการจะรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไร           

ทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีมาหักได

28. มีความเปนไปไดวากิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีได              

ก็ตอเมื่อกิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และมีหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและ   

หนวยภาษีเดียวกันซึ่งมีจํานวนที่เพียงพอและคาดวาจะเกิดการกลับรายการ
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28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

หรือ

28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช

ประโยชนไดซึ่งอาจเปนงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทย          

จะอนุญาตใหเฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชียอนหลังไป

ลดกําไรทางภาษีที่จะเกิดในอนาคตเทานั้น)

ในกรณีดังกลาว กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกตางชั่วคราวที่ใช

หักภาษีเกิดขึ้น

29. หากกิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับหนวยงานจัดเก็บภาษีและหนวยภาษี

เดียวกันไมเพียงพอ กิจการสามารถรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังตอไปนี้ 

29.1 เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีที่เกี่ยวของกับหนวยงาน

จัดเก็บภาษีและหนวยภาษีหนวยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการ

ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถยกไปใชประโยชนไดซึ่งอาจเปนงวดในอดีตหรือ      

ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยใหใชประโยชนไดเฉพาะการนําขาดทุนสุทธิยกมา   

ไมเกิน  5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) ในการประเมินวากิจการจะมี

กําไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม  กิจการจะไมพิจารณาจํานวนที่ตองเสียภาษี 

ที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษีซึ่งคาดวาจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจาก

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตนั้นตอง

อาศัยกําไรทางภาษีในงวดอนาคต เพื่อพิจารณาการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีดังกลาวเชนกัน หรือ

29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทําใหกิจการมีกําไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได

30. การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีที่กิจการปฏิบัติเพื่อสรางหรือเพิ่มกําไรทางภาษีในงวดใด           

งวดหนึ่ง กอนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชนลง เชน ในบางประเทศกิจการ

สามารถสรางหรือเพิ่มกําไรทางภาษีไดโดย

30.1 เลือกวาจะจายภาษีจากรายไดดอกเบี้ยรับตามเกณฑเงินสดหรือเกณฑคงคาง 

30.2 ชะลอสิทธิเรียกรองการหักคาใชจายบางรายการจากกําไรทางภาษีไปในงวดอื่น

30.3 ขายหรือขายและเชากลับคืนสินทรัพยที่มีราคาเพิ่มขึ้น แตกิจการไมสามารถปรับปรุง          

ฐานภาษีของสินทรัพยดังกลาวเพื่อสะทอนราคาที่เพิ่มขึ้น

30.4 ขายสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดที่ไมตองเสียภาษีออกไป (เชน ในบางประเทศรายไดจาก

พันธบัตรรัฐบาลไมตองเสียภาษี) เพื่อนําเงินไปซื้อเงินลงทุนที่กอใหเกิดรายไดที่ตอง   

เสียภาษีแทน
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ถึงแมวาการวางแผนทางภาษีเปนการขยับกําไรทางภาษีจากงวดอนาคตใหขึ้นมาอยูในงวดกอน

หนา การนําผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใชประโยชนก็ยังขึ้นอยูกับผลกําไรทางภาษี   

ในอนาคตที่เกิดจากแหลงอื่น นอกเหนือจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดในอนาคตดวย

31. ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมาไมนาน ใหกิจการพิจารณาแนวทางตามที่กลาว

ในยอหนาที่ 35 และ 36
32. ยอหนานี้ไมใช 

คาความนิยม

32ก. ถามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางที่เกิดขึ้น

จะกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ

รับรูเริ่มแรกของคาความนิยมควรจะรับรูเปนสวนหนึ่งในการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ    

ซึ่งมูลคาขึ้นอยูกับความเปนไปไดที่วากิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชประโยชน         

ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

33. มีสถานการณหนึ่งที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก 

คือ  กรณีที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไมตองเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการนํา

เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย แตในทางภาษีกิจการไมสามารถนํา

มูลคาเงินอุดหนุนไปหักจากมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพย (ซึ่งเทากับฐานภาษี)ได มูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยจึงต่ํากวาฐานภาษีและทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีขึ้น หรือในอีก

กรณีหนึ่งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการตัดบัญชี ซึ่งทําใหเกิดผลตาง

ระหวางรายไดรอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซึ่งมีคาเปนศูนย จึงทําใหเกิดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่

ใชหักภาษีขึ้น ทั้งนี้ไมวากิจการจะใชวิธีการนําเสนออยางไรก็ตาม กิจการไมสามารถรับรูรายการ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีได ดวยเหตุผลตามที่กลาวใน ยอหนาที่ 22

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช

34. กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยัง
ไมไดใชเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชดังกลาวไปใชประโยชนได

35. หลักเกณฑที่ใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมใช เปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษี แตทั้งนี้การที่กิจการมีผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไมไดใช เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงวากิจการอาจจะไมมีกําไรทางภาษีในอนาคต 

ดังนั้น หากกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมา กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ที่ เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช  หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชได เทาที่กิจการ              
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มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เชื่อไดวากิจการจะมีกําไรทางภาษี

เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมาใชประโยชนได  

ในสถานการณขางตน ยอหนาที่  82 กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคา          

ของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูรายการ

36. กิจการควรพิจารณาหลักเกณฑตอไปนี้ในการประเมินความนาจะเปนวากิจการจะมีกําไรทางภาษี

เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ไมไดใชไปใชประโยชน         

ไดหรือไม

36.1 กิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหนวยงานที่จัดเก็บภาษีและ

หนวยเสียภาษีเดียวกัน ในจํานวนที่เพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือ

เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชไปใชประโยชนไดกอนที่จะหมดอายุหรือไม

36.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนหรือไมวากิจการจะมีกําไรทางภาษีกอนที่ผลขาดทุนทางภาษี

ที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชจะหมดอายุลง

36.3 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น เกิดจากสาเหตุที่สามารถระบุไดและเหตุการณนั้น          

ไมนาจะเกิดขึ้นอีกหรือไม

36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูยอหนาที่ 30) เพื่อสรางกําไรทางภาษีใหเกิดขึ้นในงวด              

ที่สามารถนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชไปใชประโยชน

ไดหรือไม

หากไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใชประโยชน      

จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชทั้งหมด กิจการไมควรรับรูสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับสวนนั้น

การนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูมาประเมินใหม

37. ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการตองประเมินสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่    

ยังไมไดรับรูใหม และกิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้นได    

ตามจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะทําใหไดรับ

ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาว ตัวอยางเชน การที่

สถานการณทางการคาปรับตัวดีขึ้นอาจสงผลใหกิจการมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในยอหนาที่ 24 หรือ 34          
อีกตัวอยางหนึ่งคือ การที่กิจการตองประเมินสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหม ณ วันที่      

รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแลว (ดูยอหนาที่ 67 และ 68) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา

38. ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม 

หรือสวนไดเสียในการรวมคา (ซึ่งหมายถึงสวนแบงของบริษัทใหญ หรือสวนแบงของผูลงทุน           
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ในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย สาขา บริษัทรวม หรือการรวมคา ซึ่งรวมถึงมูลคาตามบัญชีของ            

คาความนิยมดวย) มีจํานวนแตกตางจากฐานภาษี (ซึ่งมักเทากับราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ 

สวนไดเสีย ผลแตกตางนี้อาจเกิดขึ้นไดในหลายสถานการณ เชน

38.1 บริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และการรวมคามีกําไรที่ยังไมไดจัดสรร

38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในกรณีที่บริษัทใหญและ

บริษัทยอยไมไดตั้งอยูในประเทศเดียวกัน

38.3 การลดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ในงบการเงินรวม จํานวนของผลแตกตางชั่วคราวอาจตางจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ    

กับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ  หากบริษัทใหญบันทึกเงินลงทุนในงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทใหญดวยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม

39. กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี      
ทุกรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาและบริษัทรวม และสวนไดเสีย           
ในการรวมคา ยกเวนเมื่อเขาเงื่อนไขทั้งสองขอ ดังตอไปนี้

39.1 บริษัทใหญ ผูลงทุนหรือผูรวมคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ   
ของผลแตกตางชั่วคราว และ

39.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว     
ในอนาคตอันใกล

40. เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญเปนผูควบคุมนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทใหญ

จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนนั้น 

(รวมถึงผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไมไดจัดสรรและจากผลตางในการแปลงคาเงินตรา

ตางประเทศ) เกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ ในทางปฎิบัติ บริษัทใหญมักจะไมสามารถประมาณ

จํานวนภาษีเงินไดที่จะตองจาย เมื่อมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว ดวยเหตุนี้เมื่อ

บริษัทใหญตัดสินใจที่จะไมใหมีการจัดสรรกําไรของบริษัทยอยในระยะเวลาอนาคตอันใกล บริษัท

จึงไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ขอกําหนดในยอหนานี้สามารถนําไปถือปฏิบัติ

กับเงินลงทุนในสาขาดวย

41. กิจการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชดําเนินการ (ดูมาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)) หากกิจการตองคํานวณกําไรขาดทุนทางภาษี     

ดวยสกุลเงินที่ตางกัน (ซึ่งมีผลใหฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการ

ตางกันดวย) แลววัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ตางกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทําให

เกิดผลแตกตางชั่วคราวซึ่งทําใหกิจการตองรับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี              

(ดูเงื่อนไขตามยอหนาที่ 24) และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี             

ที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58)



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 24/65

42. ผูลงทุนในบริษัทรวมที่ไมสามารถควบคุมกิจการนั้นได และมักจะไมสามารถกําหนดนโยบาย   

การจายเงินปนผลได ดังนั้นหากไมมีขอตกลงพิเศษที่กําหนดวาบริษัทรวมจะไมจายเงินปนผล               

ในอนาคตอันใกล ผูลงทุนตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกตาง

ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทรวม ในบางกรณีผูลงทุนอาจไมสามารถ

ประเมินจํานวนภาษีเงินไดที่จะตองชําระในกรณีที่ไดรับประโยชนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมได 

แตสามารถประเมินจํานวนขั้นต่ําและระบุไดวา ภาษีที่ตองจายเทากับหรือสูงกวาจํานวนขั้นต่ําได             

ในกรณีนี้จะใชจํานวนที่ประเมินนี้วัดมูลคาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

43. ขอตกลงระหวางผูรวมคาในการรวมคามักเกี่ยวของกับการแบงปนกําไรและขอกําหนดเกี่ยวกับ          

การแบงปนกําไรจะวาตองไดรับการอนุมัติเปนเอกฉันทหรืออนุมัติโดยเสียงสวนใหญตามจํานวน           

ที่ระบุ หากผูรวมคาสามารถควบคุมการแบงปนกําไรไดและมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการ  

จะไมมีการแบงปนกําไรในอนาคตอันใกล ผูรวมคาไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

44. กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี  
ทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสีย            
ในการรวมคา ก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา

44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล และ
44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได

45. ในการตัดสินวากิจการควรรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกตางชั่วคราว          

ที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสีย         

ในการรวมคาหรือไมนั้น กิจการตองพิจารณาตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลคา

46. กิจการตองวัดมูลคาหนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและงวดกอนตาม
จํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระแก (หรือไดรับคืนจาก) หนวยงานจัดเก็บภาษี โดยใช   
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่บังคับใชอยูหรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใชภายใน     
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

47. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
ดวยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินได           
รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี  โดยใชอัตราภาษี                  
(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

48. ปกติกิจการจะวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันรวมทั้งสินทรัพยและ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชแลว 

แตในบางประเทศ การประกาศใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาลมีผลกระทบ
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สําคัญตอการบังคับใชจริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนตอมา ในกรณีเชนนี้ กิจการ

ตองวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาล

ประกาศ

49. หากกิจการตองเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกตางกันสําหรับกําไรในแตละระดับ กิจการตองวัดมูลคา

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีเฉลี่ยที่คาดวาจะตองใชกับกําไร

ทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษี) ในงวดที่กิจการคาดวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว

50. ยอหนานี้ไมใช 

51. การวัดมูลคาของหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบ  
ทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย หรือ     
จะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

52. ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สิน อาจสงผล

กระทบตอรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้

52.1 อัตราภาษีที่ใชเมื่อกิจการไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สินตามมูลคา  

ตามบัญชี

52.2 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

ในกรณีนี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษีและฐานภาษีที่สอดคลองกับลักษณะที่กิจการไดรับประโยชน           

จากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สิน 

ตัวอยาง ก (ตัวอยาง ก นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไมเทากันระหวางอัตรา
ภาษีจากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)

สินทรัพยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 แตมีฐานภาษีเพียง 60 ประเด็นนี้มีขอสังเกตวา กรณีที่

มีกําไรจากการจําหนายสินทรัพยกิจการคํานวณภาษีโดยใชอัตราภาษีรอยละ 20 ซึ่งไมเทากับ

อัตราภาษีในกรณีอื่นที่เสียภาษีอัตรารอยละ 30 

ตามตัวอยาง กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ

คาดวาจะจําหนายสินทรัพยเมื่อไมใชงานตอไป กิจการจะรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
เทากับ 12 (คํานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดวาจะไมขายสินทรัพย แตจะไดรับ

ประโยชนจากสินทรัพยมูลคาตามบัญชีโดยการใชงานสินทรัพยนั้นแทน
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ตัวอยาง ข (ตัวอยางนี้ใหอางอิงไดกับมาตรา 65 ทวิ(3) แหงประมวลรัษฎากร อยางไรก็ตาม 
ประเทศไทยไมมีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย
โดยคํานวณจากราคาขายหักดวยตนทุนทางภาษี)

สินทรัพยราคาทุน 100 มีมูลคาตามบัญชี 80 ซึ่งกิจการไดตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 150 

และไมมีทํารายการปรับปรุงทางภาษีสําหรับการตีราคาสินทรัพยนี้ คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี

ของสินทรัพยเทากับ 30 และอัตราภาษีคือรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในกรณีนี้มีขอสังเกตวา 

ถากิจการจําหนายสินทรัพยไดสูงกวาราคาทุน กิจการตองนําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจํานวน 

30 มารวมเปนกําไรทางภาษี แตสวนของรายรับที่สูงกวาตนทุนนั้นไมตองนํามาเสียภาษี

ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 70 และผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเทากับ 80 (เกิดจาก

การนํามูลคาสินทรัพยที่ตีราคาใหม 150 ลบดวยฐานภาษีของสินทรัพย 70) ถากิจการคาดวา

จะไมจําหนายสินทรัพยแตจะใชงานสินทรัพยจนครบอายุสินทรัพยกิจการตองมีรายไดทางภาษี

จํานวนถึง 150 แตทั้งนี้กิจการมีรายจายคาเสื่อมราคาทางภาษีเพียง 70 ในการนี้ทําใหคํานวณ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดเทากับ 24 (คํานวณจาก 80 x 30%) 

หากกิจการคาดวาจะจําหนายสินทรัพยนั้นไปในทันที โดยไดรับเงินคาจําหนาย 150 หนี้สินภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณไดดังนี้

     ผลแตกตาง  หนี้สิน

             ชั่วคราวที่ตอง         ภาษีเงินได

       เสียภาษี       อัตราภาษี       รอการตัดบัญชี

คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 30        30%     9
กําไรสวนที่เกินตนทุน           50         - 0-    -     
รวม           80          9

(หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กําหนดไววา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคา

สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกโดยตรงไปยังกับสวนของเจาของ)



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 27/65

      

ตัวอยาง ค (ตัวอยาง ค นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไมเทากันระหวาง
อัตราภาษีจากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)

ตัวอยางนี้เหมือนกรณีของตัวอยาง ข ยกเวนในกรณีถากิจการขายสินทรัพยราคาสูงกวาราคาทุน 

ตองนําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเปนกําไรทางภาษี (อัตราภาษีเทากับรอยละ 30)     
สวนกําไรจากการจําหนายที่คํานวณจากราคาขาย 150 หักตนทุนที่ปรับปรุงดวยภาวะเงินเฟอ

จํานวน 110 เสียภาษีที่อัตราภาษีเทากับรอยละ 40

ถากิจการคาดวาจะรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโดยการใชงานสินทรัพย 

กิจการตองมีรายไดทางภาษีไดเทากับ 150 แตกิจการจะมีรายจายที่เกี่ยวของทางภาษีในรูป          

คาเสื่อมราคาไดเพียง 70 ในกรณีนี้ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 70 ทําใหเกิดผลแตกตาง

ชั่ วคราวที่ ต องเสียภาษี เท ากับ  80 และมีหนี้ สินภาษี เงิน ได รอการตัดบัญชี เท ากับ                   
24 (80 x 30%) ซึ่งเทากับในกรณีของตัวอยาง ข

ถากิจการคาดวาจะรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโดยการจําหนายสินทรัพยทันที 

ที่ราคา 150 กิจการสามารถหักตนทุนที่ปรับปรุงดวยอัตราเงินเฟอไดที่ 110 ทําใหเกิดกําไรสุทธิ

เทากับ 40 ซึ่งตองเสียภาษีที่อัตรา รอยละ 40 นอกจากนี้ คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 30    
จะถูกนําไปรวมเปนกําไรทางภาษีซึ่งตองเสียภาษีที่อัตรารอยละ 30 ในกรณีนี้ฐานภาษีคือ        
80 (110 - 30) ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเทากับ 70 และมีหนี้สินภาษีเงิน

ได รอการตัดบัญชีเทากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อยางไรก็ดี หากวิธีการคํานวณ 

ฐานภาษีหาไดยากกวาที่แสดงในตัวอยาง กิจการอาจพิจารณาหลักการพื้นฐานตามยอหนาที่ 

10 ประกอบ

(หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กําหนดไววา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคา

สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกหักโดยตรงไปยังสวนของเจาของ)

52ก. ในบางประเทศ กิจการอาจตองจายภาษีเงินไดในอัตราที่สูงกวา หรือต่ํากวาอัตราปกติ หากกิจการ

นํากําไรสุทธิหรือกําไรสะสมไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด ไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุน   
ของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจไดรับคืนหรือจายชําระภาษีเงินได หากกิจการนํากําไรสุทธิ

หรือกําไรสะสมไมวาจะบางสวน หรือทั้งหมดไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุนของกิจการ      
ซึ่งในกรณีเหลานี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน รวมทั้ง

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร

52ข. ในกรณีที่อธิบายไวตามยอหนาที่ 52ก. กิจการจะตองรับรูผลกระทบทางภาษีของเงินปนผล     

เมื่อกิจการรับรูหนี้สินเงินปนผลคางจาย ผลกระทบทางภาษีของเงินปนผลนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ

รายการหรือเหตุการณในอดีตมากกวาการจัดสรรเงินแกเจาของ  ดังนั้นกิจการจึงตองรับรูภาษีเงินได

ของเงินปนผล ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 58 ยกเวนกรณีที่ภาษีเงินได

ของเงินปนผลนั้นเกิดจากเหตุการณตามที่กลาวไวใน ยอหนาที่ 58.1 และ 58.2
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ตัวอยาง ประกอบยอหนาที่ 52ก. และ 52ข. (ตัวอยางนี้ไมตรงกับขอกฎหมายไทย เนื่องจาก
ตัวอยางนี้สมมติวาอัตราภาษีสําหรับกําไรสะสมไมจัดสรรสูงกวาอัตราภาษีสําหรับ              
กําไรสะสมจัดสรร)

ตัวอยางตอไปนี้ เปนตัวอยางเกี่ยวกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได       
ของงวดปจจุบัน และสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับกิจการที่อยู        
ในประเทศที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรในอัตราที่สูงกวาปกติ (เชน 

อัตรารอยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีไดเมื่อกิจการมีการจัดสรรกําไร อัตราภาษี

สําหรับกําไรที่จัดสรรแลวคือ 35% ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 31 ธันวาคม 25X1 
กิจการไมรับรูหนี้สินสําหรับเงินปนผลที่เสนอหรือประกาศจายภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่

รายงาน ดังนั้นกิจการจึงไมรับรูเงินปนผลสําหรับป 25X1  กําไรที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับป 

25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีสุทธิสําหรับป 25X1 เทากับ 

40,000

กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบัน 

จํานวน 50,000 ทั้งนี้กิจการยังไมตองรับรูสินทรัพยที่กิจการอาจไดรับจากการไดเงินคืน

บางสวน (จากหนวยงานจัดเก็บภาษี) เมื่อไดจายเงินปนผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการ     
ยังรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 

20,000 (40,000 x 50%) ซึ่งแสดงถึงจํานวนภาษีเงินไดที่กิจการจะตองจายเมื่อใชประโยชน

จากสินทรัพยหรือเมื่อจายชําระหนี้สิน โดยอิงตามอัตราภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร

ตอมาวันที่  15 มีนาคม 25X2 กิจการรับรู เงินปนผลจํานวน 10,000 ซึ่งเปนเงินปนผล      
จากกําไรจากการดําเนินงานของงวดกอน โดยรับรูเปนหนี้สิน

ณ วันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการตองรับรูเงินภาษีไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีจํานวน 

1,500 (ซึ่งเทากับรอยละ 15 ของเงินปนผลที่รับรูเปนหนี้สินแลว) โดยรับรูเปนสินทรัพย           

ภาษี เงินไดของงวดปจจุบัน และหักจากคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับป 25X2

53. กิจการตองไมคิดลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

54. การคํานวณหาจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดย

ใชอัตราคิดลดจะเชื่อถือไดก็ตอเมื่อกิจการจัดทําตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่จะเกิด

การกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวแตละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกลาวไมสามารถ  
ทําไดในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซอนมากเกินไป ดังนั้น จึงเปนการไมสมควรที่จะกําหนด      
ใหกิจการตองคิดลดสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

อนุญาตแตไมบังคับการคิดลดจะทําใหงบการเงินระหวางกิจการตางๆไมสามารถเปรียบเทียบ   
กันได ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมกําหนดหรืออนุญาตใหมีการคิดลดสินทรัพย       
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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55. กิจการคํานวณผลแตกตางชั่วคราวโดยอางอิงกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินถึงแมวา 

มูลคาตามบัญชีนั้นจะไดมาจากการคิดลดก็ตาม เชน กรณีของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อ

เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

(เมื่อมีการประกาศใช)) 

56. กิจการตองทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และกิจการตองลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ      
ตัดบัญชีลง เมื่อเห็นวาไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไมวาบางสวนหรือทั้งหมด ทั้งนี้การปรับลด
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลงนั้น กิจการตองกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได           
รอการตัดบัญชีใหเทากับจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

57. การรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการหรือ

เหตุการณอื่นๆ ตองสอดคลองกับการบัญชีสําหรับการรับรูรายการหรือเหตุการณเหลานั้น      
โดยกําหนดหลักการนี้ไวในยอหนาที่ 58 ถึง 68ค.

รายการที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

58. กิจการตองรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือ
คาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด เวนแตภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น
จากรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้
58.1 รายการหรือเหตุการณที่กิจการรับรูนอกกําไรหรือขาดทุน ทั้งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

หรือโดยตรงไปยังสวนของเจาของไมวาจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางกัน           
(ดูยอหนาที่ 61ก. ถึง 65) 

58.2 การรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 66 ถึง 68)

59. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสวนใหญ เกิดขึ้นเมื่อ

กิจการนํารายไดหรือคาใชจายไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดบัญชีหนึ่ง แตนําไปรวมคํานวณ

กําไรหรือขาดทุนทางภาษีในงวดที่แตกตางไป กิจการจึงตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่

เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ดังตัวอยางตอไปนี้

59.1 รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผลที่กิจการมีสิทธิไดรับและนําไปรวมในกําไรทางบัญชี

ตามเกณฑการจัดสรรรายไดตามสัดสวนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) แตนําไปรวมในกําไร (ขาดทุน) 
ทางภาษีตามเกณฑเงินสด และ
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59.2 ตนทุนของสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งบันทึกเปนรายจายฝายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน และทยอยตัดจําหนายเขากําไร

หรือขาดทุน แตกิจการนําจํานวนดังกลาวจะไปถือเปนคาใชจายทางภาษีทั้งจํานวน      
เมื่อเกิดขึ้น (แตกรณีนี้ประมวลรัษฎากรกําหนดหลักเกณฑใหหักคาใชจายทางภาษีได 

ตามมาตรา 65ทวิ (2))

60. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอาจ

เปลี่ยนแปลงไดแมวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ ตัวอยาง

ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดดังตอไปนี้

60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร

60.2 การประเมินประโยชนที่จะไดรับจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหม หรือ

60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการไดรับประโยชนที่คาดไวจากสินทรัพย

กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ภาษีเงินได 

รอการตัดบัญชีนั้ นเกี่ ยวของกับรายการที่ เคยรับรู ไวนอกกํ าไรหรือขาดทุนแลวในอดีต                 
(ดูยอหนาที่ 63)

รายการที่รับรูนอกกําไรหรือขาดทุน

61. ยอหนานี้ไมใช

61ก. กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนอกกําไรหรือ
ขาดทุน หากภาษีที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการที่บันทึกนอกกําไรหรือขาดทุน ไมวาใน         
งวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน ดังนั้น ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการดังตอไปนี้ ทั้งที่บันทึกในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน
(1) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการที่ตองบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(ดูยอหนาที่ 62)
(2) โดยตรงไปยังสวนของเจาของ สําหรับรายการที่ตองบันทึกโดยตรงไปยังสวนของ

เจาของ (ดูยอหนาที่ 62ก.)

62. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกรายการบัญชีบางรายการใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เชน

62.1 การเปลี่ยนแปลงมูลคาตามบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม      

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   

(เมื่อมีการประกาศใช)) และ

62.2 ยอหนานี้ไมใช

62.3 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ 

(ดูม าต รฐ านก ารบัญชี  ฉบั บที่  21 (ปรั บ ปรุ ง  2552) เ รื่ อ ง  ผลกร ะทบของ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช))
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62.4 ยอหนานี้ไมใช

62ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรงไป

ยังสวนของเจาของ เชน

(1) การปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ตอง

ปรับงบการเงินยอนหลังหรือการแกไขขอผิดพลาด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด) และ

(2) มูลคาที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม 

(ดูยอหนาที่ 23)

63. ในบางสถานการณที่เขาขอยกเวน กิจการอาจคํานวณหาจํานวนภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกนอกกําไรหรือขาดทุนไดยาก (ทั้งที่บันทึก

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ) เชน ในกรณีตอไปนี้

63.1 การมีอัตราภาษีแบบขั้นบันได ทําใหกิจการไมสามารถกําหนดอัตราภาษีที่จะใชกับ 

สวนประกอบของกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสวนหนึ่งสวนใด 

63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสงผลกระทบตอสินทรัพยหรือ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวของกับรายการที่  
ไดบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ

63.3 กิจการตัดสินใจที่จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือจะไมรับรูเต็มจํานวน

อีกตอไป โดยที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้น (ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด) 
เกี่ยวของกับรายการที่ไดเคยบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต 

ในกรณีดังกลาวขางตน กิจการตองกําหนดมูลคาภาษีเงินไดงของงวดปจจุบัน และภาษีเงินได            

รอการตัดบัญชีที่ เกี่ยวของกับรายการที่กิจการไดบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนแลว          
โดยการปนสวนตามสัดสวนของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ของกิจการในประเทศที่เกี่ยวของ หรืออาจใชวิธีการปนสวนอื่นที่เหมาะสมกวาสําหรับสถานการณ

ของกิจการได

64. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมี        

การประกาศใช) ไมไดระบุใหกิจการตองโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไปยังกําไรสะสมทุกป 

ดวยมูลคาที่เทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพยที่ตีใหม กับคาเสื่อมราคาที่

คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย หากกิจการทําการโอนเชนนั้น มูลคาที่โอนตองเปนมูลคาสุทธิ

จากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ โดยกิจการตองนําขอกําหนดนี้ไปปฏิบัติกับการโอนเมื่อ

มีการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณดวยเชนกัน

65. หากกิจการตีราคาสินทรัพยเพื่อวัตถุประสงคทางภาษี และการตีราคาใหมนั้นเกี่ยวของกับ             

การตีราคาสินทรัพยทางบัญชีที่กระทําในงวดกอนหรือเกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยทางบัญชี        
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ที่คาดวาจะเกิดในงวดอนาคต  กิจการตองบันทึกผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิดจากการตีราคา

สินทรัพย และการปรับปรุงฐานภาษี บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบนั้น

เกิดขึ้น  อยางไรก็ตามหากการตีราคาสินทรัพยเพื่อวัตถุประสงคดานภาษีนั้นไมเกี่ยวของกับ          

การตีราคาสินทรัพยเพิ่มในทางบัญชีที่กระทําในงวดกอน หรือในงวดที่กิจการคาดวาจะกระทํา           

ในอนาคต กิจการตองรับรูผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกําไรหรือ

ขาดทุน 

65ก. เมื่อกิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน กฎหมายอาจกําหนดใหกิจการตองจายสวนหนึ่งของ            

เงินปนผลใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีแทนผูถือหุน ในหลายประเทศจํานวนเงินดังกลาวนี้เรียกวา 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่ตองจายใหหนวยงานจัดเก็บ

ภาษีไวในสวนของเจาของโดยถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผล 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

66. ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 19 และ 26.3 ผลแตกตางชั่วคราวอาจเกิดขึ้นไดจากการรวมธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี      

การประกาศใช)  กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (กรณีที่เปนไป

ตามเกณฑการรับรูที่ระบุไวในยอหนาที่ 24) หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย

และหนี้สินที่สามารถระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจนั้น ดังนั้นสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสงผลกระทบตอมูลคาของคาความนิยมหรือกําไรจากการซื้อ

ธุรกิจที่กิจการรับรู อยางไรก็ตามภายใตยอหนาที่ 15.1 กิจการตองไมรับรูหนี้สินภาษีเงินได     
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก

67. ในการรวมธุรกิจ ความนาจะเปนของการเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกอน            

การรวมธุรกิจของผูซื้ออาจเปลี่ยนไป ผูซื้ออาจพิจารณาวามีความเปนไปไดคอนขางแนวาผูซื้อจะ

ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งยังไมเคยรับรูในบัญชีของตนกอน    

การรวมธุรกิจ เชน ผูซื้ออาจไดรับประโยชนจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชของผูซื้อโดยการหัก

จากกําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันขาม ผลของการรวมธุรกิจอาจทํา

ใหความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะทําใหกิจการไดรับประโยชน      
จากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหมดไป ในกรณีนี้ผูซื้อตองรับรูการเปลี่ยนแปลงของ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แตไมตองรวมสินทรัพยภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ดังนั้นผูซื้อไมตอง          
นําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวมาพิจารณา ในการวัดมูลคาของคาความนิยมหรือ

กําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรูในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ 

68. ผลประโยชนจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมา หรือจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอื่น    
ของกิจการที่ถูกซื้ออาจไมเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ที่ตองแยกรับรูเมื่อมีการบันทึก
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บัญชีการรวมธุรกิจแตอาจเกิดขึ้นในภายหลัง กิจการตองรับรูผลประโยชนภาษีเงินได              
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการรวมธุรกิจ ดังตอไปนี้

68.1 กรณีผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไดมาใหรับรูภายในงวดที่มีการวัดมูลคาซึ่ง

เปนผลมาจากการไดรับขอมูลใหมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ

ธุรกิจ ตองนําไปปรับลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจ      

ถามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมเทากับศูนย ผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คงเหลือตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน

68.2 ผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอื่นที่ไดมาทุกรายการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

(หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหรับรูนอกกําไรหรือขาดทุน)

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตามขั้นตอนขางตน ตองไมสงผลทําใหเกิดจํานวนสวนไดเสียในมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุได หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ถูกซื้อเกินกวาตนทุน

การรวมธุรกิจและตองไมเกินกวาจํานวนที่เคยรับรูสําหรับสวนเกินนั้น

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ 

68ก. ในบางประเทศ กิจการสามารถนําจํานวนคาตอบแทนที่จายดวยหุนทุน สิทธิซื้อหุน หรือตราสารทุนอื่น

ของกิจการไปถือเปนรายจายที่คํานวณทางภาษีเงินได จํานวนที่ใชหักภาษีอาจแตกตางจาก

คาใชจายคาตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีตอมา ตัวอยางเชน ในบางประเทศ กิจการ

อาจรับรูคาใชจายสําหรับบริการที่ไดใชประโยชนพนักงานเปนสิ่งตอบแทนตามสิทธิซื้อหุนที่ให 

(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปน

เกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)) แตจะยังไมไดรับลดหยอนภาษีจนกวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุนนั้น

แลว โดยใหวัดมูลคาของการลดหยอนภาษีตามราคาหุนของกิจการ ณ วันที่ใชสิทธิ

68ข. ในทํานองเดียวกับตนทุนวิจัยที่กลาวไวในยอหนาที่ 9 และ 26.2 ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของ

คาตอบแทนพนักงานจนถึงปจจุบัน (คือจํานวนที่หนวยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตใหหักได       
ในอนาคต) และมูลคาตามบัญชีที่เทากับศูนย เปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่กอใหเกิด

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ถาไมสามารถหาจํานวนที่หนวยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาต    
ใหหักไดในอนาคต ณ วันสิ้นงวด กิจการตองประมาณโดยใชขอมูลที่มีอยู ณ วันสิ้นงวด 

ตัวอยางเชน ถาจํานวนที่หนวยงานภาษีอนุญาตใหหักไดในอนาคตขึ้นอยูกับราคาหุนของกิจการ   
ณ วันที่ในอนาคต ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุนของกิจการ ณ วันสิ้นงวด

68ค. ตามที่กลาวในยอหนาที่ 68ก. จํานวนที่ใชหักภาษีเงินได (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษีเงินได

ในอนาคต ซึ่งคํานวณโดยวิธีการในยอหนาที่ 68ข) อาจแตกตางจากคาใชจายคาตอบแทนสะสม 

ที่เกี่ยวของ ยอหนาที่ 58 ระบุใหกิจการตองรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินได             

รอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ยกเวน

ภาษีเงินไดที่เกิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณที่กิจการรับรูนอกกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี

เดียวกันหรือตางกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจํานวนที่ใชหักภาษี (หรือประมาณการจํานวน
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ที่ใชหักภาษีในอนาคต) สูงกวาคาใชจายคาตอบแทนสะสมที่เกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวาจํานวนที่ใช    
หักภาษีไมไดเกี่ยวของกับคาใชจายคาตอบแทนเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวกับ

ทุนดวย ในสถานการณเชนนี้ สวนเกินของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันหรือภาษีเงินไดรอการ      
ตัดบัญชี ที่เกี่ยวของจะถูกรับรูตรงไปยังสวนของผูถือหุน

การแสดงรายการ 

สินทรัพยภาษีเงินไดและหนี้สินภาษีเงินได

69. ยอหนานี้ไมใช

70. ยอหนานี้ไมใช 

การหักกลบ

71. กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไปหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันได ก็ตอเมื่อ
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้งใจจะจายชําระรายการดังกลาวดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย 

และจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

72. ถึงแมวากิจการจะรับรูและวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันแยกจากกัน 

กิจการสามารถนํารายการทั้งสองมาหักกลบกันไดในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยอาศัย

หลักเกณฑในทํานองเดียวกันกับหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง     

การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการมีสิทธิตามกฎหมาย

ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดหาก

รายการทั้งสองเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และหนวยงาน

นั้นอนุญาตใหกิจการจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได

73. ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุมกิจการ

ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันของอีกกิจการหนึ่งในกลุมกิจการไดก็ตอเมื่อ

กิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได 

และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียว และทั้งสอง

กิจการตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยหรือชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

74. กิจการสามารถนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีไดก็ตอเมื่อ
74.1   กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน มาหักกลบกับ

หนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ
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74.2    ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของ
กับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ
เปนไปตามลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
74.2.1 หนวยภาษีเดียวกัน
74.2.2 หนวยภาษีตางกัน ซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของ            

งวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สิน
ในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแตละงวดกิจการคาดวาจะจายหนี้สิน           
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือรับชําระสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อยางมีนัยสําคัญ

75. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของหนวยภาษีเดียวกัน ก็ตอเมื่อทั้งสองรายการนี้เกี่ยวของกับ

ภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่

จะหักกลบสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยง

ความจําเปนในการจัดทํารายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของความแตกตางชั่วคราว

แตละรายการ 

76. ในบางสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบหนี้สิน และ 

มีความตั้งใจที่จะชําระภาษีดวยยอดสุทธิไดเฉพาะในบางงวดบัญชีเทานั้น ในกรณีเชนนี้กิจการตอง

จัดทํารายละเอียดตารางเวลาที่ เชื่อถือไดเพื่อแสดงวาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของ          

หนวยภาษีหนึ่ง จะสงผลใหตองจายภาษีเพิ่มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ของอีกหนวยภาษีหนึ่งสงผลใหหนวยภาษีที่สองจายภาษีลดลง

คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดและรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ

77. กิจการตองแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินได หรือรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือ
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

77ก. ถากิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่กําหนดไว
ในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ    
งบการเงิน กิจการตองแสดงคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ที่เกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุน       
จากกิจกรรมตามปกติในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชี

78. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง               

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหกิจการตองรับรูผลตาง

จากอัตราแลกเปลี่ยนบางประเภทเปนรายไดหรือคาใชจาย แตไมไดระบุวาผลตางดังกลาวจะตอง
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แสดงไวสวนใดของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเมื่อกิจการรับรูผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน

ของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ

อาจจัดประเภทของผลตางนั้นเปนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากพิจารณา

แลวเห็นวาการแสดงขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินมากที่สุด

การเปดเผยขอมูล

79. กิจการตองเปดเผยสวนประกอบที่สําคัญของคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินได
แยกกัน

80. สวนประกอบของคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดอาจประกอบดวย

80.1 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูในงวดปจจุบัน

80.3 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น หรือ

ที่กลับรายการ

80.4 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง           

อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม

80.5 จํานวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่

ยังไมไดบันทึกในงวดกอนแตกิจการนํามาใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

80.6 จํานวนผลประโยชนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมได

บันทึกในงวดกอนแตกิจการนํามาใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

80.7 คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ เกิดขึ้นจากการปรับลดมูลคาของสินทรัพย                

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 56  หรือการกลับรายการของ 

การปรับลดมูลคาดังกลาวในงวดกอน และ

80.8 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ

การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ ซึ่ งรวมในกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากไมสามารถ         
นําไปปรับปรุงยอนหลังได ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

81. กิจการตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน

81.1   จํานวนรวมของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
กับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ

81.1ก จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
(ดูยอหนาที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ 
งบการเงิน)

81.2   ยอหนานี้ไมใช
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81.3 คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไร
ทางบัญชีโดยนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับผลคูณของ 

กําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช โดยเปดเผยเกณฑการคํานวณอัตราภาษี
ที่ใช หรือ

81.3.2 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช          
โดยเปดเผยเกณฑการคํานวณอัตราภาษีที่ใช

81.4 คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน
81.5 จํานวนและวันสิ้นสุดประโยชน  (ถามี) ของผลแตกตางชั่วคราวที่ ใชหักภาษี           

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ในกรณีที่กิจการไมไดรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในงบแสดงฐานะทางการเงิน

81.6 จํานวนรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และ 
บริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ในกรณีที่กิจการไมไดรับรูหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 39)

81.7 ในสวนที่เกี่ยวกับผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช           
แตละประเภทและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท
81.7.1 จํานวนของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู          

ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดที่นําเสนอแตละงวด
81.7.2 จํานวนของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู           

ในกําไรหรือขาดทุน หากจํานวนดังกลาวไมปรากฏเดนชัดในรายการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน

81.8 ในกรณีการดําเนินการที่ยกเลิก กิจการตองเปดเผยคาใชจายภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กับรายการ ดังนี้
81.8.1 กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก          

สําหรับงวดโดยเปรียบเทียบกับงวดกอนที่กิจการนําเสนอแตละงวด
81.9 จํานวนภาษีเงินไดของเงินปนผลที่กิจการเสนอจายหรือประกาศจายใหแกผูถือหุนของ

กิจการกอนวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน แตกิจการไมไดรับรูเปนหนี้สิน ในงบการเงิน
81.10 ถาการรวมธุรกิจเปนสาเหตุใหผูซื้อมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูสําหรับสินทรัพย            

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกอนการซื้อธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 67) ใหเปดเผยมูลคาของ
การเปลี่ยนแปลง และ

81.11 ถาผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในการรวมธุรกิจไมไดรับรู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 
แตรับรูภายหลังจากวันที่ซื้อธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 68) ใหอธิบายเหตุการณหรือ              
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การเปลี่ยนแปลงในสถานการณที่เปนเหตุใหตองรับรูผลประโยชนภาษีเงินได                 
รอการตัดบัญชี

82. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และ
หลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูสินทรัพยนั้น เมื่อ
82.1 การใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นอยูกับจํานวนของกําไร  

ทางภาษีในอนาคตที่สูงกวาจํานวนกําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่กิจการมีอยู

82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปจจุบันและงวดกอนกับหนวยงานจัดเก็บภาษี  
ที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกี่ยวของ

82ก. ในสถานการณตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 52ก. กิจการตองเปดเผยลักษณะของผลกระทบ
ทางภาษีเงินไดที่อาจเกิดข้ึนจากการจายเงินปนผลใหผูถือหุน นอกจากนี้กิจการยังตองเปดเผย
จํานวนของผลกระทบทางภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้น และสามารถประมาณไดและตองระบุ
ขอเท็จจริงที่วามีผลกระทบทางภาษีเงินไดใดที่กิจการไมสามารถประมาณไดในทางปฏิบัติ

83. ยอหนานี้ไมใช

84. การเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.3 ชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจความสัมพันธ

ระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี วามีความผิดปกติหรือไม และทราบ

ปจจัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธดังกลาวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพันธระหวาง

คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี อาจกระทบจากปจจัยตางๆ เชน รายได             

ที่ไมตองเสียภาษี คาใชจายที่ไมสามารถนําไปหักในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี 

ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีตางประเทศ เปนตน

85. ในการอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี กิจการ

ตองใชอัตราภาษีที่ใหขอมูลที่มีประโยชนสูงสุดตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกลาว คือ 

อัตราภาษีในประเทศที่กิจการมีถิ่นที่อยู ซึ่งเปนผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศและอัตราภาษี

ระดับทองถิ่น คํานวณจากกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามสําหรับ

กิจการที่ดําเนินงานในหลายประเทศ อาจเปนการใหขอมูลที่เปนประโยชนมากกวา หากกิจการ   

รวมรายการกระทบยอดของแตละรายการที่ใชอัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยูเขาดวยกัน  

ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นวาการเลือกอัตราภาษีที่ใชจะสงผลกระทบตอการกระทบยอด                

ที่นําเสนอ

ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 85

ในป 25x2 กิจการมีกําไรทางภาษีในประเทศที่ตั้งอยู (ประเทศ ก) เทากับ 1,500 (25X1 : 2,000) 
และในประเทศ ข เปน 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 30 % และอัตราภาษี

ของประเทศ ข คือ 20% ในประเทศ ก กิจการมีคาใชจายเทากับ 100 (25X1 : 200) ซึ่ง        
ไมสามารถนํามาหักในการคํานวณภาษีได
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ตัวอยางการกระทบยอดเปนอัตราภาษีในประเทศ

  ป 25X1 ป 25X2
กําไรทางบัญชี 2,500 3,000
อัตราภาษีในประเทศ  (30%) 750 900
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายภาษีหักภาษีไมได          60  30
ผลกระทบของอัตราภาษีที่ต่ํากวาของประเทศ ข     (50)      (150)                
คาใชจายภาษีเงินได     760     780  

ตัวอยางตอไปเปนตัวอยางการกระทบยอดซึ่งจัดทําโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตาม

อัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยูแตละประเทศ เมื่อใชวิธีการนี้ ผลกระทบของผลตาง

ระหวางอัตราภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไมแยกแสดงรายการ

ในการกระทบยอด กิจการอาจตองพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในเรื่องอัตราภาษี 

และกําไรของกิจการในแตละประเทศ เพื่อใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีที่ใช ตามที่

กําหนดไวในยอหนาที่ 81.4

กําไรทางบัญชี 2,500 3,000
ภาษีที่คํ านวณตามอัตราภาษีคูณกับกําไรที่ เกิดขึ้นใน

ประเทศที่เกี่ยวของ 700 750
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายภาษีหักภาษีไมได      60       30
คาใชจายภาษีเงินได    760    780

86. อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย คือ คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได หารดวยกําไรทางบัญชี

87. ในทางปฏิบัติกิจการมักไมสามารถคํานวณหาจํานวนของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมได

รับรู ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา     

(ดูยอหนาที่ 39) ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหกิจการเปดเผยจํานวนรวมของ        

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ โดยไมตองเปดเผยจํานวนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยมูลคาของหนี้สินภาษีเงินได            
รอการตัดบัญชี ที่ยังไมรับรู เนื่องจากอาจทําใหผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มีประโยชนมากขึ้น

87ก. ยอหนาที่  82ก. กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได                

ที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยกิจการตองเปดเผยลักษณะสําคัญของระบบ

ภาษีเงินได และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอภาษีเงินไดจากการจายเงินปนผล

87ข. ในบางครั้ง กิจการไมสามารถคํานวณหาจํานวนรวมของภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจาย            

เงิน ปนผลใหแกผูถือหุนได เชน ในกรณีที่กิจการมีบริษัทยอยในตางประเทศจํานวนมาก อยางไร

ก็ตามในกรณีดังกลาว กิจการอาจสามารถประมาณมูลคาบางสวนไดโดยงาย เชน ในกลุมบริษัท
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รวม บริษัทใหญ และบริษัทยอยบางบริษัท อาจจายภาษีเงินไดสําหรับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร              

ในอัตราที่สูงกวาปกติ และทราบจํานวนของภาษีเงินไดที่จะไดรับคืน เมื่อมีการจายเงินปนผลจาก

กําไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีนี้กิจการตองเปดเผยจํานวนภาษีที่จะไดรับคืน และกิจการตอง

เปดเผยดวยวา กิจการมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นแตยังไมสามารถประมาณได และใน 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ (ถามี) กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได   

ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับกําไรสะสมของบริษัทใหญ

87ค. กิจการที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 82ก. อาจตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ            

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม หรือสวนไดเสียใน

การรวมคาดวย  ในกรณีนี้ กิจการตองพิจารณาเรื่องดังกลาวในการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไว

ในยอหนาที่ 82ก.  เชน กิจการอาจตองเปดเผยมูลคารวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับ

บริษัทยอยในกรณีที่กิจการไมไดรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6) หาก

กิจการ ไมสามารถคํานวณมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมรับรูได (ดูยอหนาที่ 

87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน

ในบริษัทยอยตางๆเหลานั้น ที่กิจการไมสามารถประเมินได 

88. กิจการตองเปดเผยหนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่ 

อาจเกิดขึ้น เชน หนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาทระหวางกิจการกับหนวยงานจัดเก็บ

ภาษีที่ยังไมยุติ ในทํานองเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มี       
ผลบังคับใช หรือประกาศใชภายหลังงวดที่รายงาน กิจการตองเปดเผยผลกระทบที่สําคัญที่มีตอ

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดสําหรับงวดและสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังงวดที่รายงาน)

วันถือปฏิบัติ

89. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราว
ภาคผนวกนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ทั้งนี้ภาคผนวกมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงวิธีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานเพื่อใหเขาใจขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ไดชัดเจนขึ้น

ก. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี

ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน
1. กิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยรับในการคํานวณกําไรทางบัญชีดวยเกณฑรับรูตามระยะเวลาแตนํามา

รวมคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด

2. กิจการรับรูรายไดจากการขายสินคาในการคํานวณกําไรทางบัญชีเมื่อสงมอบสินคา แตนํามารวม

คํานวณกําไรทางภาษีเมื่อไดรับเงินคาสินคา (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่  3 ของ

ภาคผนวก ข กรณีนี้กิจการจะมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับสินคาคงเหลือดวย)
3. กิจการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยโดยวิธีอัตราเรงในการคํานวณกําไรทางภาษี

4. กิจการรับรูตนทุนการพัฒนาเปนรายจายฝายทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จแตนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีในงวดที่เกิดรายการนั้นขึ้น

5. กิจการนําคาใชจายจายลวงหนาไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดปจจุบัน

และงวดกอนตามเกณฑเงินสด

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตองบแสดงฐานะทางการเงิน

6. คาเสื่อมราคาของสินทรัพยไมสามารถถือเปนคาใชจายทางภาษีไดและไมสามารถนํามาหักเปน

คาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษี เมื่อกิจการขายหรือตัดบัญชีสินทรัพยนั้น (หมายเหตุ      

ยอหนาที่ 15.2 ไมอนุญาตกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหากสินทรัพยนั้นไมได   
มาจากการรวมธุรกิจ ดูยอหนาที่ 22 ประกอบ)

7. ผูกูบันทึกเงินกูยืมตามจํานวนเงินที่ไดรับ (ซึ่งเทากับมูลคาที่ตองจายชําระเมื่อครบกําหนด)      
หักดวยตนทุนในการทํารายการ โดยมูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมจะเพิ่มขึ้นในภายหลังเนื่องจาก 

การตัดจําหนายตนทุนในการทํารายการเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แตกิจการตอง

นําตนทุนในการทํารายการไปหักเปนคาใชจายทางภาษีในงวดแรกที่กิจการรับรูรายการเงินกูยืม           

(หมายเหตุ (1) ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี คือ มูลคาของตนทุนในการทํารายการสวนที่

ถือเปนรายจายทางภาษีในงวดปจจุบันหรืองวดกอนแลว หักดวย มูลคาที่ตัดจําหนายสะสมที่ถือ

เปนคาใชจายทางบัญชี และ (2) ขอยกเวนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 15.2 ไมสามารถนํามาถือ

ปฏิบัติตามได เนื่องจากการรับรูเงินกูยืมเมื่อเริ่มแรกสงผลกระทบตอกําไรทางภาษี  ดังนั้นผูกูจึง

ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
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8. กิจการวัดมูลคาเจาหนี้เงินกูยืมในการรับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใชมูลคาของเงินที่ไดรับหักดวยตนทุน

ในการทํารายการ กิจการตัดจําหนายตนทุนในการทํารายการเปนคาใชจายทางบัญชีตามอายุของ

เงินกูยืมและรายการตนทุนในการทํารายการเหลานั้นไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจาย            
ในการคํานวณกําไรทางภาษีสําหรับงวดอนาคต งวดปจจุบันหรืองวดกอนได (หมายเหตุ (1)      
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีคือ มูลคาของตนทุนในการทํารายการที่ยังไมไดตัดจําหนาย 

และ (2) ยอหนาที่ 15.2 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ    

กรณีนี)้

9. สวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ) วัดมูลคา

ตามมูลคาที่คิดลดจากมูลคาที่ตองจายคืนเมื่อครบกําหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง 

การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ทั้งนี้สวนที่คิดลดไมถือ

เปนคาใชจายในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

        การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม

10. สินทรัพยทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบันทึกดวยมูลคายุติธรรมซึ่งสูงกวาราคา

ทุนเดิมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี

11. กิจการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม (ตามวิธีราคาที่ตีใหมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) แตไมมีรายการ

ปรับปรุงทางภาษี (หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กําหนดใหกิจการบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

         การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม

12. ในการรวมธุรกิจ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะเพิ่มขึ้นเปนเทากับมูลคายุติธรรม แตไมมีการ

ปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ ณ วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่

เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมเพิ่มขึ้น หรือรับรูกําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจ ดูยอหนาที่ 66)

13.   มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ลดลงไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายการคํานวณกําไรทางภาษีได 

และตนทุนของคาความนิยมก็ไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจายทางภาษีเมื่อมีการขายธุรกิจ (หมายเหตุ 

ยอหนาที่ 15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกรณีนี)้

14.   กิจการตองตัดรายการขาดทุนที่ยังไมรับรูซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันออกโดยนําไปรวมกับมูลคา

ตามบัญชีของสินคาคงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

15.   กําไรสะสมของบริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และการรวมคานําไปรวมไวในกําไรสะสมรวมใน     

งบการเงินรวม แตภาระภาษีเงินไดจะเกิดก็ตอเมื่อมีการจัดสรรกําไรใหกับบริษัทใหญ (หมายเหตุ 

ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น ถาบริษัทใหญ       
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ผูลงทุน หรือผูรวมคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวไดและมี

ความเปนไดคอนขางแนวากิจการจะไมกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

16. เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาหรือบริษัทรวมในตางประเทศ หรือสวนไดเสียในการรวมคาใน

ตางประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ      

(หมายเหตุ (1) ในกรณีนี้อาจมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใช

หักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่

เกิดขึ้น หากบริษัทใหญ  ผูลงทุน หรือผูรวมคาสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ    
ผลแตกตางชั่วคราวได และมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไมกลับรายการผลแตกตาง

ชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

17. กิจการบันทึกสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน แตกิจการ

คํานวณกําไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง

เสียภาษี กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 41) และ (3) กิจการตอง

รับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือขาดทุน ดูยอหนาที่ 58)

ภาวะเงินเฟอรุนแรง

18. กิจการปรับมูลคาของสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินใหม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง) และไมมี

การปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ (1) กิจการรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือ

ขาดทุน (2) ถากิจการมีการตีราคาสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินใหม กิจการตองบันทึกภาษีเงินได            

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และบันทึก

รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการปรับมูลคาสินทรัพยในกําไรหรือขาดทุน)

ข. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อยางไรก็

ตาม สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางรายการ อาจไมสามารถรับรูไดตามหลักเกณฑที่

กําหนดไวใน ยอหนาที่ 24 ของมาตรฐานฉบับนี้

รายการบัญชีที่สงผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน

1. คาใชจายผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุนํามาหักในการคํานวณกําไรทางบัญชี       

ตามที่พนักงานใหบริการแกกิจการ แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษี        

เมื่อกิจการจายใหพนักงานหรือจายเงินสมทบเขากองทุน (หมายเหตุ ผลแตกตางชั่วคราวที่ใช           
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หักภาษีจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันสําหรับคาใชจายอื่นๆ เชน คาประกันคุณภาพสินคาหรือ

ดอกเบี้ยจาย ซึ่งบางประเทศตองนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด)

2. คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยในงบการเงินจะมากกวาคาเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาตให

ตัดจําหนาย ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

3. ตนทุนสินคาคงเหลือที่ขายกอนวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานนํามาหักในการคํานวณกําไรทาง

บัญชี เมื่อกิจการสงมอบสินคาหรือใหบริการ แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทาง

ภาษีก็ตอเมื่อกิจการเก็บเงินได (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 2 ของภาคผนวก ก

ขางตน ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับลูกหนี้การคาที่

เกี่ยวของ)

4. มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ

มีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้นกิจการจึงลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตไมสามารถนํามา

หักเปนคาใชจายทางภาษีจนกวากิจการจะขายสินทรัพยนั้น

5. ตนทุนในการวิจัย (หรือคาใชจายในการจัดตั้งกิจการ หรือ คาใชจายกอนการดําเนินงานอื่นๆ) 
รับรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แตใหนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไร

ทางภาษีไดในงวดถัดไป

6. รายไดรอการรับรูซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน แตนํามารวมคํานวณกําไรทางภาษีในงวด

ปจจุบันหรือในงวดกอน

7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งรวมอยูในงบแสดงฐานะทางการเงินเปนรายไดรอการรับรูแตไมตอง

นํามาเสียภาษีในงวดอนาคต (หมายเหตุ ยอหนาที่ 24 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูสินทรัพย     
ภาษีเงินไดที่เกิดจากกรณีนี้ (ดูยอหนาที่ 33 ประกอบ))

การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม

8. สินทรัพยทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบันทึกดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งต่ํากวา  
ราคาทุนแตไมมีการทํารายการปรับปรุงทางภาษี

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม

9. ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรูหนี้สินจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม แตไมมีคาใชจายที่

เกี่ยวของในการคํานวณกําไรทางภาษีจนกวาจะถึงงวดถัดไป (หมายเหตุ สินทรัพยภาษีเงินได   

รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมลดลงหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น     

ดูยอหนาที่ 66) 

10. ยอหนานี้ไมใช 
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11. รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันถูกตัดรายการบัญชีออกจากมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพย เชน สินคาคงเหลือ หรือที่ดิน อาคารและอุปกรณ แตไมตองทํารายการ

ปรับปรุงทางภาษี

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาหรือบริษัทรวมในตางประเทศ หรือสวนไดเสียในการรวมคา        
ในตางประเทศ จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

(หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดไดทั้งผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราว       

ที่ใชหักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 44 กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา (ก) กิจการจะกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคต

อันใกล และ (ข) กําไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได)

13. กิจการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตคํานวณ

กําไรขาดทุนทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง

เสียภาษีและผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (2) ถากิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี 

กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไร

ทางภาษีเพียงพอ (ดูยอหนาที่ 41) และ (3) กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใน            

กําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58))

ค.  ตัวอยางสถานการณที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินมีจํานวนเทากับฐานภาษี

1. คาใชจายคางจายที่กิจการนํามาหักในการคํานวณหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับ              

งวดปจจุบันหรืองวดกอนแลว

2. เจาหนี้เงินกูยืมที่วัดมูลคาดวยมูลคาของเงินสดที่ไดรับซึ่งมีจํานวนเทากับมูลคาที่ตองจายคืน    
เมื่อครบกําหนด

3. คาใชจายคางจายที่ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได

4. รายไดคางรับที่ไมสามารถนํามาคํานวณภาษีเงินได
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ภาคผนวก ข

การแสดงการคํานวณและการนําเสนอขอมูล

ภาคผนวกนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจมาตรฐานไดชัดเจน

ขึ้น โดยยกตัวอยางจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางสวนเพื่อแสดงผลกระทบ

ของรายการบัญชีที่อธิบายไวขางตนที่มีตองบการเงิน ทั้งนี้บางสวนของงบการเงินที่ยกมาจึงไมไดสอดคลอง

กับการแสดงรายการและเปดเผยขอมูลทั้งหมดตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

ตัวอยางทั้งหมดในภาคผนวกนี้ สมมติวากิจการไมมีรายการบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว

ตัวอยางในภาคผนวกนี้เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยไมไดคํานึงถึงกฎหมายของประเทศไทย

ตัวอยางที่ 1 สินทรัพยที่เสื่อมสภาพได

กิจการซื้ออุปกรณในราคา 10,000 และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง โดยมีอายุการใชงาน 5 ป ในทาง

ภาษี กิจการตองตัดคาเสื่อมราคาอุปกรณในอัตรารอยละ 25 ตอปตามวิธีเสนตรง ผลขาดทุนทางภาษี

สามารถนํากลับไปหักกําไรทางภาษียอนหลังได 5 ป ในปที่ 0 กําไรทางภาษีของกิจการมีจํานวนเทากับ 

5,000 และอัตราภาษีเทากับรอยละ 40

กิจการจะใชประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของอุปกรณโดยนํามาใชผลิตสินคาเพื่อขาย ดังนั้นภาษีเงินไดของ

งวดปจจุบันของกิจการคํานวณไดดังนี้

ป

1 2 3 4 5
รายไดทางภาษี 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
คาเสื่อมราคาทางภาษี 2,500 2,500 2,500 2,500 0
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี (500) (500) (500) (500) 2,000

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวด

ปจจุบัน (อัตราภาษีรอยละ 40) (200) (200) (200) (200) 800

กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ณ สิ้นปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจากกิจการไดรับประโยชน      
จากขาดทุนทางภาษีที่นําไปหักกําไรทางภาษีของปที่ 0  

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับอุปกรณรวมทั้งสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ

คาใชจายและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 47/65

ป

1 2 3 4 5
มูลคาตามบัญชี 8,000 6,000 4,000 2,000 0
ฐานภาษี 7,500 5,000 2,500 0 0
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 500 1,000 1,500 2,000 0

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด 0 200 400 600 800
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 200 200 200 200   (800)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด 200 400 600 800 0

กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจาก การกลับรายการของผลแตกตาง

ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะทําใหเกิดรายไดทางภาษีในปตอๆ ไป งบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการ

เปนดังนี้

ป

1 2 3 4 5
รายได 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
คาเสื่อมราคา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
กําไรกอนหักภาษี 0 0 0 0 0
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน (200) (200) (200) (200) 800
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 200 200 200 200 (800)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 0 0 0 0 0
กําไรสุทธิสําหรับงวด 0 0 0 0 0

ตัวอยางที่ 2 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ตัวอยางนี้ครอบคลุมระยะเวลา 2 ป คือ ป X5 และ ป X6 ในป X5 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใชคือ

รอยละ 40 ของกําไรทางภาษี ในป X6 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใช คือรอยละ 35 ของกําไรทางภาษี

กิจการรับรูเงินบริจาคเพื่อการกุศลเปนคาใชจายเมื่อจายจริง แตไมถือเปนคาใชจายทางภาษี

ในป X5 กิจการไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวากําลังดําเนินการฟองรองกิจการในเรื่องการ

ปลอยสารกํามะถัน แมวาในเดือนธันวาคม ป X6 กิจการยังไมไดขึ้นศาล แตกิจการก็รับรูหนี้สินไวจํานวน 

700 ในป X5 ซึ่งเปนการประมาณการคาปรับอยางดีที่สุด และกิจการไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจาย          

ในการคํานวณภาษี
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ในป X2 กิจการมีตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจํานวน 1,250 ซึ่งไดนําไปหักเปนคาใชจายในการ

คํานวณภาษีเงินไดสําหรับป X2 แตในทางบัญชีกิจการบันทึกคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายฝายทุนและ

ตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงเปนเวลา 5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 มูลคาของตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่ยังไมไดตัดจําหนาย มีจํานวน 500

ในป X5 กิจการทําขอตกลงกับพนักงานวาจะใหสวัสดิการดานสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรูคาใชจาย

สําหรับแผนงานนี้ในขณะที่พนักงานยังปฏิบัติงานอยู ในป X5 และ X6 ยังไมมีการจายเงินสวัสดิการ

ดังกลาวใหผูเกษียณ คาดูแลสุขภาพจะนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีเมื่อกิจการจายใหผู เกษียณ      

กิจการประเมินวามีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีของกิจการมีเพียงพอที่จะนําสินทรัพย    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นมาใชประโยชนได

กิจการคิดคาเสื่อมราคาทางบัญชีสําหรับอาคารในอัตรารอยละ 5 ตอปโดยใชวิธีเสนตรงและคาเสื่อมราคา

ทางภาษีรอยละ 10 ตอปดวยวิธีเสนตรง สวนยานพาหนะตัดคาเสื่อมราคาทางบัญชีในอัตรารอยละ 20 
โดยวิธีเสนตรงและทางภาษีรอยละ 25 ตามวิธีเสนตรง กิจการตัดคาเสื่อมราคาทางบัญชีเต็มปในปที่ซื้อ

สินทรัพย 

ณ วันที่ 1 มกราคม X6 กิจการตีราคาอาคารใหมเปน 65,000 และประมาณวาอาคารจะเหลืออายุการ    
ใชงานอีก 20 ป นับจากวันที่ตีราคาใหม การตีราคาใหมไมกระทบกับกําไรทางภาษีในป X6 และ

หนวยงานจัดเก็บภาษีไมไดปรับปรุงฐานภาษีของอาคารเพื่อสะทอนถึงราคาที่ตีใหม  ในป X6 กิจการโอน

สวนเกินทุนจากการตีราคาใหมจํานวน 1,033 ไปยังกําไรสะสม ทั้งนี้สวนเกินทุนดังกลาวเกิดจากผลตาง

จํานวน 1,590 ระหวางคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากมูลคาอาคารที่ตีราคาใหม (3,250) กับคาเสื่อมราคาที่

คิดจากตนทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม X6 จํานวน 33,200 หารดวย

อายุการใชงานที่เหลืออยู 20 ป ) หักดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของอีกจํานวน 557            
(ดูยอหนาที่ 64)
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คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

X5 X6
กําไรทางบัญชี 8,775 8,740
บวก

คาเสื่อมราคาทางบัญชี 4,800 8,250
เงินบริจาคเพื่อการกุศล 500 350
คาปรับเนื่องจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม 700 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 250 250
คาใชจายรักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณ 2,000 1,000

17,025 18,590
หัก

คาเสื่อมราคาทางภาษี (8,100)   (11,850)
กําไรที่ตองเสียภาษี 8,925 6,740

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่อัตราภาษีรอยละ 40 3,570
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่อัตราภาษีรอยละ 35 2,359   

มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ราคาทุน อาคาร ยานพาหนะ รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 50,000 10,000 60,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5 6,000 - 6,000
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 56,000 10,000 66,000
หัก คาเสื่อมราคาสะสมจากการตีราคา

        สินทรัพยใหม ณ 1 มกราคม X6 (22,800) - (22,800)
ราคาที่ตีเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6 31,800 - 31,800
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6 65,000 10,000 75,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X6 - 15,000 15,000

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

คาเสื่อมราคาสะสม 5% 20%
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 20,000 4,000 24,000
คาเสื่อมราคา ป X5 2,800 2,000 4,800
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 22,800 6,000 28,800
การตีราคาเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6   (22,800) - (22,800)
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6 - 6,000 6,000
คาเสื่อมราคา ป X6 3,250 5,000 8,250
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6 3,250 11,000 14,250
มูลคาตามบัญชี

31 ธันวาคม X4 30,000 6,000 36,000
31 ธันวาคม X5 33,200 4,000 37,200
31 ธันวาคม X6 61,750 14,000 75,750

ฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ราคาทุน อาคาร ยานพาหนะ รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 50,000 10,000 60,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5 6,000 - 6,000
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 56,000 10,000 66,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X6 - 15,000 15,000
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6 56,000 25,000 81,000

คาเสื่อมราคาสะสม 10% 25%
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 40,000 5,000 45,000
คาเสื่อมราคา ป X5 5,600 2,500 8,100
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 45,600 7,500 53,100
คาเสื่อมราคา ป X6 5,600 6,250 11,850
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6 51,200 13,750 64,950

ฐานภาษี

31 ธันวาคม X4 10,000 5,000 15,000
31 ธันวาคม X5 10,400 2,500 12,900
31 ธันวาคม X6 4,800 11,250 16,050
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X4

มูลคาตามบัญชี ฐานภาษี ผลแตกตาง

ชั่วคราว

ลูกหนี้การคา 500 500 -
สินคาคงเหลือ 2,000 2,000 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 500 - 500
เงินลงทุน 33,000 33,000 -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 36,000 15,000 21,000
รวมสินทรัพย 72,000 50,500 21,500

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคางจาย 3,000 3,000 -
เจาหนี้การคา 500 500 -
คาปรับคางจาย - - -
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคาง

จาย - - -
หนี้สินระยะยาว 20,000 20,000 -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8,600 8,600 -
รวมหนี้สิน 32,100 32,100 -

ทุนเรือนหุน 5,000 5,000 -
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - -
กําไรสะสม 34,900 13,400
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 72,000 50,500

ผลแตกตางชั่วคราว 21,500

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21,500 ที่อัตราภาษีรอยละ 40 8,600
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 8,600
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X5

มูลคาตามบัญชี ฐานภาษี ผลแตกตาง

ชั่วคราว

ลูกหนี้การคา 500 500 -
สินคาคงเหลือ 2,000 2,000 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 250 - 250
เงินลงทุน 33,000 33,000 -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 37,200 12,900 24,300
รวมสินทรัพย 72,950 48,400 24,550

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคางจาย 3,570 3,570 -
เจาหนี้การคา 500 500 -
คาปรับคางจาย 700 700 -
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคางจาย 2,000 - (2,000)
หนี้สินระยะยาว 12,475 12,475 -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9,020 9,020 -
รวมหนี้สิน 28,265 26,265 (2,000)

ทุนเรือนหุน 5,000 5,000 -
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - -
กําไรสะสม 39,685 17,135
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 72,950 48,400

ผลแตกตางชั่วคราว 22,550
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 24,550 ที่อัตราภาษีรอยละ 40 9,820
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,000) ที่อัตราภาษีรอยละ 40        (800)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 9,020
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด    (8,600)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ที่เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่รับรู

เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 420
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X6

มูลคาตาม

บัญชี

ฐานภาษี ผลแตกตาง

ชั่วคราว

ลูกหนี้การคา 500 500 -
สินคาคงเหลือ 2,000 2,000 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ - - -
เงินลงทุน 33,000 33,000 -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 75,750 16,050 59,700
รวมสินทรัพย 111,250 51,550 59,700

ภาษีเงินไดคางจาย 2,359 2,359 -
เจาหนี้การคา 500 500 -
คาปรับคางจาย 700 700 -
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคางจาย 3,000 - (3,000)
หนี้สินระยะยาว 12,805 12,805 -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19,845 19,845 -
รวมหนี้สิน 39,209 36,209 (3,000)
ทุนเรือนหุน 5,000 5,000 -
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 19,637 - -
กําไรสะสม 47,404 10,341
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 111,250 51,550

ผลแตกตางชั่วคราว 56,700

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 59,700 ที่อัตราภาษีรอยละ 35 20,895
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (3,000 ที่อัตราภาษีรอยละ 35) (1,050)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 19,845
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด (9,020)
ปรับปรุงยอดคงเหลือตนงวดของหนี้สินภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี เนื่องจากการลดอัตราภาษี

22,550 ที่อัตราภาษีรอยละ 5
1,127

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย

31,800 ที่อัตราภาษีรอยละ 35
(11,130)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่รับรูเมื่อ

เริ่มแรกและที่กลับรายการ 822
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ตัวอยางการเปดเผยขอมูล

รายการที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานกําหนดไวมีดังนี้

สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (ยอหนาที่ 79)

X5 X6
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 3,570 2,359
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลแตกตาง

ชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 420 822
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ

ลดอัตราภาษีเงินได -      (1,127)
คาใชจายภาษีเงินได 3,990 2,054

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ยอหนาที่ 81.1ก)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาอาคารใหม -    (11,130)

นอกจากนี้ ในป X6 กิจการไดโอนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 557 จากกําไรสะสมกลับไปยัง

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใหม โดยจํานวนดังกลาวมาจากผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจาก

มูลคาของอาคารที่ตีราคาใหมกับคาเสื่อมราคาที่คิดจากตนทุนของอาคาร

คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี (ยอหนาที่ 81.3)

มาตรฐานฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได

กับกําไรทางบัญชี ไดสองวิธี ดังนี้

(1) การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจาย (รายได) และผลคูณของกําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช 

และเปดเผยเกณฑในการคํานวณอัตราภาษีที่ใช
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X5 X6
กําไรทางบัญชี 8,775 8,740
ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใชรอยละ 35  

(ป X5 รอยละ 40) 3,510 3,059
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน

การคํานวณกําไรทางภาษี 

เงินบริจาคเพื่อการกุศล 200 122
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม 280 -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตรา

ภาษีลดลง - (1,127)
คาใชจายภาษีเงินได 3,990 2,054

อัตราภาษีที่ใชคืออัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือรอยละ 30 (ป X5 อัตราภาษีรอยละ 35)
และอัตราภาษีของทองถิ่นคือรอยละ 5

(2) การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใชและเปดเผยเกณฑในการ

คํานวณอัตราภาษีที่ใช

X5 X6
รอยละ รอยละ

อัตราภาษีที่ใช 40.0 35.0
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักในการ

คํานวณกําไรทางภาษี 

เงินบริจาคเพื่อการกุศล 2.3 1.4
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม 3.2 -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตราภาษี

ลดลง -       (12.9)
อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย (คาใชจายทางภาษีหารดวยกําไร

กอนภาษี) 45.5         23.5

อัตราภาษีที่ใช คือ อัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือรอยละ 30 (ป X5 อัตราภาษีรอยละ 35) 
และอัตราภาษีของทองถิ่นคือรอยละ 5
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คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชโดยเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน (ยอหนาท่ี 81.4)

ในป X6 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดของประเทศจากรอยละ 35 เปนรอยละ 30 

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท รวมทั้งขาดทุนทางภาษีที่       
ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท ดังนี้

(1) มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในงบแสดงฐานะทาง
การเงินแตละงวดที่นําเสนอ

(2) มูลคาของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในกําไรหรือขาดทุนใน
แตละงวดที่นําเสนอ หากกรณีดังกลาวไมสามารถเห็นไดชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ยอหนาที่ 81.7)

X5  X6
คาเสื่อมราคาทางภาษี ซึ่งคํานวณโดยใชอัตราเรง   9,720 10,322
หนี้สินคารักษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซึ่งนํามาหักภาษีไดเมื่อจาย

จริงเทานั้น (800) (1,050)
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่นํามาหักจากกําไรทางภาษีใน           

ปกอน 100 -
ราคาสินทรัพยที่ตีเพิ่มสุทธิจากคาเสื่อมราคาที่เกี่ยวของ - 10,573
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9,020 19,845

(หมายเหตุ มูลคาของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในกําไรหรือขาดทุน

สําหรับปปจจุบันสามารถเห็นไดจากมูลคาในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป)
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ตัวอยางที่ 3 การรวมธุรกิจ

ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซื้อหุนของกิจการ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษีของ

เงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 คาความนิยมไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีไดและตนทุนของ

คาความนิยมจะไมสามารถนํามาหักภาษีไดตอใหบริษัทจําหนายธุรกิจออกไปก็ตาม อัตราภาษีสําหรับ

กิจการ ก คือรอยละ 30 และอัตราภาษีสําหรับกิจการ ข คือรอยละ 40

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุไดที่กิจการ ก ซื้อมา (ยกเวนสินทรัพยและ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) แสดงไวในตารางดานลางนี้ พรอมทั้งฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน

ดังกลาวในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยูและผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น

มูลคาที่รับรู 

ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษี

ผลแตกตางชั่วคราว 

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 270 155 115
ลูกหนี้การคา 210 210 -
สินคาคงเหลือ 174 124 50
หนี้ สินผลประโยชน ของพนักงานเมื่ อ

เกษียณอายุ

(30) -   (30)

เจาหนี้การคา (120) (120) -
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได

ไมรวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 504 369 135

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตองนําไป

หักออกจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  และสินคาคงเหลือ 

(ดูยอหนาที่ 74)

รายการตนทุนของคาความนิยมไมหักเปนคาใชจายทางภาษีในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู ดังนั้นฐานภาษี

ของคาความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีคาเปนศูนย อยางไรก็ตาม ยอหนาที่ 15.1 กิจการ ก ตองไมรับรู

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับคาความนิยมใน

กิจการ ข

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ ข ในงบการเงินรวมของกิจการ ก เปนดังนี้

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได

ยกเวนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 504
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (135 x 40%) (54)
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได          450
คาความนิยม 150
มูลคาตามบัญชี 600
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ณ วันที่ซื้อกิจการ ฐานภาษีของเงินลงทุนของกิจการ ก มีคาเทากับ 600 ดังนั้นจึงไมเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราวในบัญชีเงินลงทุน

ระหวางป X5 สวนของเจาของในกิจการ ข (ซึ่งรวมการปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อ) มีการ

เปลี่ยนแปลง เปนดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม X5           450
กําไรสะสมสําหรับป X5 (กําไรสุทธิคือ 150 หักดวย 

เงินปนผลคางจายจํานวน 80)             70
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5           520

กิจการ ก รับรูหนี้สินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายหรือหนี้สินภาษีเงินไดอื่นๆที่กิจการจะตองจาย ในการบันทึก

บัญชีลูกหนี้เงินปนผลจํานวน 80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5 มูลคาตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนในกิจการ ข ไมรวมลูกหนี้เงินปนผลคางจาย 

เปนดังนี้

สินทรัพยสุทธิของกิจการ ข           520
คาความนิยม           150
มูลคาตามบัญชี           670

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท ก มีจํานวน 70 ซึ่งเทากับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

ตั้งแตวันซื้อธุรกิจ

ถากิจการ ก พิจารณาวาจะไมขายเงินลงทุน และกิจการ ข จะไมจัดสรรกําไรสะสมในอนาคตอันใกล  

กิจการ ก ไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในกิจการ ข (ดูยอหนาที่ 39

และ 40) ทั้งนี้ขอยกเวนดังกลาวจะนํามาใชกับเงินลงทุนในบริษัทรวมไดก็ตอเมื่อมีขอตกลงวาจะไมมี          

การจัดสรรกําไรกันในอนาคตอันใกล (ดูยอหนาที่ 42) กิจการ ก ตองเปดเผยมูลคาผลแตกตางชั่วคราว 

ซึ่งไมไดรับรูเปนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เชน 70 (ดูยอหนาที่ 81.6)

ถากิจการ ก คาดวาจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรกําไรสะสมให ก ในอนาคตอันใกล  

กิจการ ก ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามจํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่คาดวาจะกลับรายการ 

โดยใชอัตราภาษีที่สะทอนใหเห็นวากิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน     
(ดูยอหนาที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลตางในการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศซึ่งไดบันทึกบัญชีโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลว (ดูยอหนาที่ 61ก.) กิจการ ก

ตองเปดเผยขอมูลดังนี้
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ก.  มูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งกิจการบันทึกโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

(ดูยอ หนาที่ 81.1ก)
ข. มูลคาของผลแตกตางชั่วคราวที่เหลืออยู ซึ่งกิจการคาดวาจะยังไมกลับรายการในอนาคตอันใกล  

ดังนั้นกิจการจึงไมตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6)

ตัวอยางที่ 4 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม

กิจการไดออกหุนกูแปลงสภาพที่ไมระบุอัตราดอกเบี้ย มูลคา 1,000 ณ วันที่ 1 ธันวาคม X4 ซึ่งตองจาย

คืนตามราคาที่ตราไว ณ วันที่ 1 มกราคม X8 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  การแสดงรายการ

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการแยกสวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือ

ทางการเงินไวเปนหนี้สิน และแยกสวนประกอบที่เปนทุนไวเปนทุน ทําใหกิจการตองบันทึกมูลคาตามบัญชี

เมื่อเริ่มแรกเปนสวนประกอบหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพเทากับ 751 และเปนสวนประกอบทุนเทากับ 

249  ตอมากิจการรับรูสวนลดของหุนกูเปนคาใชจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาตามบัญชีของ

สวนประกอบที่เปนหนี้สิน ณ วันตนป  ทั้งนี้กฎหมายภาษีอากรไมอนุญาตใหกิจการนําสวนลดที่เกิดจาก

สวนประกอบที่เปนหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพมาหักเปนคาใชจาย และอัตราภาษีคือรอยละ 40 

รายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับสวนประกอบที่เปนหนี้สิน  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  และรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี แสดงไดดังนี้

ป

X4 X5  X6  X7
มูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปน

หนี้สิน 751 826 909    1,000
ฐานภาษี 1,000 1,000 1,000    1,000  
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 249 174 91            -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่

อัตราภาษีรอยละ 40 0 100 70 37
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่บันทึกไปยัง

สวนของเจาของ 100 - - -
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชี - (30) (33) (37)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด         

ที่อัตราภาษีรอยละ 40 100 70 37            -



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 60/65

ตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ    
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้น โดยการปรับมูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนทุนของหนี้แปลงสภาพ ดังนั้นมูลคา

ที่กิจการรับรู ณ วันนั้น มีดังนี้

สวนประกอบที่เปนหนี้สิน       751
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       100
สวนประกอบที่เปนทุน (249-100)    149

1,000

กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง ไวในกําไรหรือขาดทุนเปนรายได

ภาษีเงินได (ดูยอหนาที่ 23) ดังนั้นกําไรหรือขาดทุนของกิจการจะเปนดังนี้

                                                                                      ป

X4 X5 X6 X7
คาใชจายดอกเบี้ย (สวนลดที่คํานวณได) -    75 83 91
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  (30) (33) (37)

- 45 50 54

ตัวอยางที่ 5 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

กิจการตองรับรูคาใชจายสําหรับบริการที่ไดรับจากพนักงานเปนสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิซื้อหุนที่ให     
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)  

การหักภาษีจะไมเกิดขึ้นจนกวาจะมีการใชสิทธิและจะใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันที่ใชสิทธิเปนเกณฑ

ในการหักภาษี

ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 68ข. ผลตางระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับจากพนักงานจนถึงงวดปจจุบัน 

(ซึ่งเปนจํานวนที่หนวยงานเก็บภาษีอนุญาตใหหักภาษีในงวดอนาคตสําหรับบริการนั้น) กับมูลคา       
ตามบัญชีที่เปนศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ     
ตัดบัญชี ยอหนาที่ 68ข. กําหนดวา หากจํานวนที่หนวยงานเก็บภาษีอนุญาตใหหักภาษีในงวดอนาคต    
ยังไมทราบ ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กิจการตองประมาณจํานวนนั้นโดยใชขอมูลที่มีอยู ณ วันสิ้น      
รอบระยะเวลาบัญชี หากหนวยงานเก็บภาษียอมใหหักภาษีในงวดอนาคตโดยใชมูลคาหุนในอนาคต     
การวัดมูลคาผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีตองใชราคา ณ สิ้นระยะเวลาบัญชีเปนเกณฑ ดังนั้น ตัวอยางนี้ 

ประมาณการของจํานวนที่หักภาษีไดในงวดอนาคต (และการวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) 

ตองใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันสิ้นระยะเวลาบัญชีเปนเกณฑ
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ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 68ค. หากจํานวนที่ใชหักภาษี (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษีไดใน    
งวดอนาคต) มากกวาจํานวนคาใชจายคาตอบแทนสะสมที่เกี่ยวของ แสดงวา จํานวนที่หักภาษีเกี่ยวของ  
ทั้งคาใชจายคาตอบแทนพนักงานและสวนของทุน ในสถานการณเชนนี้ ตามยอหนาที่ 68ค. กําหนดให

กิจการรับรูสวนเกินของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือภาษีเงินไดของงวดปจจุบันตองรับรูโดยตรงใน  
สวนของเจาของ

อัตราภาษีของกิจการ คือ รอยละ 40 สิทธิที่ออกให ณ ตนปที่ 1 จะเปนสิทธิขาด ณ สิ้นปที่ 3 และใชสิทธิ

ได ณ สิ้นปที่ 5 รายละเอียดของคาใชจายที่รับรูตามบริการที่ไดรับจากพนักงาน และไดใชประโยชนแลวใน

แตละรอบระยะเวลาบัญชี จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นปแตป และมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ สิ้นปเปนดังนี้

ปที่ คาใชจายตามบริการที่พนักงานให จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นป มูลคาที่แทจริงตอสิทธิ

1              188,000 50,000     5

2              185,000 45,000    8

3              190,000 40,000   13

4                        0 40,000   17

5                        0 40,000   20

กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในชวงปที่ 1 – 4 และรายได

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันในปที่ 5 ดังนี้ ในปที่ 4 และ 5 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินได

ของงวดปจจุบันบางสวนรับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ เพราะประมาณการภาษี (และภาษีจริง) ที่หักได

มากกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม

ปที่ 1

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(50,000 x 5 x 1/3 
(ก) x 0.40) =                                                                           33,333

(ก)
 ฐานภาษีของบริการที่พนักงานใหใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ สิทธิเหลานั้นใหสําหรับบริการที่ไดรับ 3 ป 

เนื่องจากถึงปจจุบัน กิจการไดรับบริการเพียง 1 ป จึงตองคูณมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือกดวย 1/3 

เพื่อใชเปนฐานภาษี ณ สิ้นปที่ 1

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีที่หักไดใน

อนาคตเปนจํานวน 83,333 (50,000 x 5 x 1/3) นอยกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสมจํานวน 

188,000
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ปที่ 2 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด 

(45,000 x 8 x 2/3 x 0.40) = 96,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดตนงวดยกมา (33,333)

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 62,667*

*จํานวนเงินนี้ประกอบดวยรายการดังนี้

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับ       
จากพนักงานระหวางปและมูลคาตามบัญชีเปนศูนย

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

จากพนักงานในปกอน

ก) มูลคาที่แทจริงที่เพิ่มขึ้น (45,000 x 3 x 1/3 x 0.40)          18,000
ข) จํานวนสิทธิที่ลดลง (5,000 x 5 x 1/3 x 0.40)                 (3,333)

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 62,667

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินไดที่

ใชหักไดมีจํานวน 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) นอยกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม 

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

ปที่ 3

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 13 x 0.40) = 208,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด                             (96,000)

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 112,000

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักได 

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

190,000)

ปที่ 4

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด

(40,000 x 17 x 0.40) =                                                    272,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด                             (208,000)

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 64,000
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รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่รับรูบางสวนในกําไรหรือขาดทุนและบางสวนในสวนของเจาของ

ประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักไดในงวดอนาคต (40,000 x 17) 680,000
คาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม 563,000
จํานวนที่สูงกวาภาษีที่ใชหักได 117,000
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 64,000

สวนเกินที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ (117,000 x 0.40)        (46,800)
สวนที่รับรูเขากําไรหรือขาดทุน 17,200

ปที่ 5

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (การกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได

รอตัดบัญชี)                                                                   272,000
จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ (การกลับรายการรายไดภาษีเงินได

รอตัดบัญชีสะสมที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ)                         46,800

จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 225,200

รายไดภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่ใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันใชสิทธิ

(40,000 x 20 x 0.40) 320,000
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน (563,000 x 0.40) 225,200

จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ 94,800
                          

สรุป

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปที่ คาใชจายตาม

บริการที่

พนักงานให

คาใชจาย 

(รายได) 

ภาษีของ

งวดปจจุบัน

คาใชจาย 

(รายได) ภาษี

รอตัดบัญชี

รวมคาใชจาย 

(รายได) ภาษี

เงินได

สวนของ

เจาของ

สินทรัพยภาษี

เงินไดรอการ

ตัดบัญชี

1 188,000 0 (33,333) (33,333) 0 33,333
2 185,000 0 (62,667) (62,667) 0 96,000
3 190,000 0 (112,000) (112,000) 0 208,000
4 0 0 (17,200) (17,200)      (46,800) 272,000
5 0 (225,200) 225,200 0 46,800 0

(94,800)
รวม 563,000 (225,200) 0 (225,200) (94,800) 0
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ตัวอยางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการรวมธุรกิจ

ในเดือนมกราคม 25x1 กิจการ ก ไดมาซึ่งสวนไดเสียรอยละ 100 ในกิจการ ข โดยกิจการ ก จายเงิน

จํานวน 400 บาทใหกับผูถือหุนเดิมของ ข 

ณ วันที่ซื้อกิจการ ข มีสิทธิใหพนักงานซื้อหุนคงเหลือในราคาตลาดจํานวน 100 บาท โดยสิทธิในการเลือก

ซื้อหุนดังกลาวเปนสิทธิขาดทั้งหมด จากการรวมธุรกิจ สิทธิที่เหลืออยูของกิจการ ข ถูกเปลี่ยนแทนดวย

สิทธิซื้อหุนของกิจการ ก (สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม) ดวยราคาตลาดจํานวน 100 บาท และมีมูลคาที่

แทจริงจํานวน 80 บาท สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสิทธิขาดทั้งหมด ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56 
ถึง 62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ  (เมื่อมีการ

ประกาศใช) การออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการโอนสําหรับกิจการ ข 

การหักลดภาษีสําหรับสิทธิดังกลาวจะยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการใชสิทธิ สวนลดภาษีจะขึ้นอยูกับมูลคาที่

แทจริงของสิทธิ ณ วันนั้น กิจการ ก มีอัตราภาษีรอยละ 40 กิจการ ก รับรูสินทรัพยภาษีเงินได            

รอการตัดบัญชี จํานวน 32 บาท (มูลคาที่แทจริงจํานวน 80 บาท x 40%) ของสิทธิในการเลือกซื้อหุน      

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ  

กิจการ ก การวัดมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ (ไมรวมสินทรัพยและหนี้สิน    

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) จํานวน 450 บาท ฐานภาษีของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดจํานวน 300 บาท     
((450-300) x 40%) ของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

คาความนิยมคํานวณไดดังนี้

          บาท

เงินสด           400
มูลคาตลาดของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม           100
รวม           500
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได ยกเวนสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          (450)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี             32
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี            60
คาความนิยม 78

การลดลงของมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมไมสามารถนํามาหักทางภาษีได ตามยอหนาที่ 15ก. กิจการ ก 

ไมรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับคาความนิยมที่รับรู

จากการรวมธุรกิจ
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การบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ มีดังนี้

                              หนวย : บาท

เดบิต คาความนิยม 78 

เดบิต สินทรัพยสุทธิที่ระบุได 450
เดบิต สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 32

เครดิต    เงินสด           400
เครดิต    สวนของเจาของ (สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม)           100
เครดิต    หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี             60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลคาที่แทจริงของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมมีมูลคา 120 บาท กิจการ ก 

รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 48 บาท (120 x 40%) กิจการ ก รับรูรายไดภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีจํานวน 16 บาท (48 – 32) จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาที่แทจริงสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม 

บันทึกบัญชีดังนี้

                              หนวย : บาท

เดบิต สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16
เครดิต    รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16

หากสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมไมสามารถนํามาหักภาษีไดภายใตกฎหมายภาษีปจจุบัน กิจการ ก ตอง   

ไมรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กิจการบันทึกบัญชีสําหรับเหตุการณภายหลัง

ซึ่งเปนผลใหเกิดสวนลดภาษีจากการออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีสําหรับงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้น

ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56 – 62 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจาณาสัดสวนของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิ

เดิมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการโอนในการรวมธุรกิจ ซึ่งสัดสวนที่ใหสําหรับริการที่ไดรับในอนาคต ดังนั้นรับรู

คาตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจเปนคาใชจาย สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สําหรับสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมซึ่งเปนคาใชจายภายหลังการรวมธุรกิจ ใหบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปตามตัวอยางที่ 5




