
ร่าง TFRIC21 เรือ่งเงินที่น าส่งรฐั  
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วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
 



สรุปความเป็นมา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ เกีย่วกบัการบญัชี

ส าหรบัหน้ีสินในการจ่ายเงินท่ีน าส่งรฐัท่ีจงัหวะเวลาและจ านวนเงินมี

ความแน่นอนหากหนี้ สินอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

37 (ปรบัปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน

และสินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ทั้งนี้ ตอ้งไม่ใช่ภาษี

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน (TAS 12) และเบี้ ยปรบั

หรือบทลงโทษและภาษีของโครงการคา้การปล่อยกา๊ซ หรือ TAS 19  

 การพจิารณารายจ่ายนั้นเป็นสินทรพัยห์รือค่าใชจ่้ายใหพ้จิารณาฉบบัอ่ืน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

 TAS 1 การน าเสนองบการเงิน 

 TAS 8 นโยบายการบัญช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญช ีและขอ้ผดิพลาด 

 TAS 12 ภาษเีงินได ้

 TAS 20 การบัญชสี าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับ

ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

 TAS 24 การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

 TAS 34 งบการเงินระหว่างกาล 

 TAS 37 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน 
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รายการทีอ่าจถอืเป็นเงินทีน่ าส่งรฐั 

 ภาษีนอกจากภาษีเงินได ้เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีที่ใชเ้งินทุน

เป็นฐาน เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียม ค่าสมัปทาน เงินสมทบ หรือค่ารอยลัตีที่เรียกเก็บจาก

อุตสาหกรรมท่ีรฐัก ากบั เช่น สือ่สารโทรคมนาคม เหมืองแร่ สายการบนิ 

การธนาคาร ประกนัภยั ผลิตภณัฑน์ม พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ 

 ภาษีรายการที่ฐานเป็นกิจกรรมในตลาดเฉพาะ เช่น การธนาคาร 

ประกนัภยั 
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ตวัอย่างทีอ่าจถอืเป็นเงินทีน่ าส่งรฐัในไทย 

 ธปท. ได้เรียกเกบ็เงินน าส่งจากสถาบนัการเงินร้อยละ 0.46 ต่อปี 
ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมท่ีสถาบนัการเงินรบัจากประชาชนท่ี
เป็นสกลุเงินบาท ตามพระราชก าหนดปรบัปรงุการบริหารหน้ีเงินกู้ท่ี
กระทรวงการคลงักู้เพ่ือช่วยเหลือกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2555 โดย สถาบนัการเงินจะน าส่งเงินให้ 
ธปท. ปีละสองครัง้ ส าหรบังวดครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลงั ทัง้น้ีเพ่ือ
จดัการระบบการช าระหน้ีเงินกู้ท่ีเดิมเคยเป็นภาระงบประมาณในการ
ช าระดอกเบีย้เงินกู้ของรฐับาลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ตวัอย่างทีอ่าจถอืเป็นเงินทีน่ าส่งรฐัในไทย 

1. เงินสมทบส านกังาน คปภ.  –ค านวณจากเบี้ ยประกนัภยัที่บริษทัประกนัภยัไดร้บัจากผู ้

เอาประกนัภยัทุกรอบสามเดือน (ดูไฟล ์Life-contribution to oic ขอ้ 4)โดยมีเกณฑด์งันี้  

บริษทัประกนัวินาศภยั 

เบี้ ยประกนั 1,000 ลา้นบาทแรก น าส่งเงินสบทบในอตัรารอ้ยละ 0.3 

               1,000 -  5,000 ลา้นบาท น าส่งเงินสมทบในอตัรารอ้ยละ 0.25 

               5,000 ลา้นบาทข้ึนไป น าส่งเงินสมทบในอตัรารอ้ยละ 0.2 

บริษทัประกนัชีวิต 

กรมธรรมทุ์กแบบท่ีไม่ใช่กรมธรรมค์วบการลงทุน 

เบี้ ยประกนัชีวิตปีแรก น าส่งอตัรารอ้ยละ 0.3 ปีต่อไป น าส่งอตัรารอ้ยละ 0.15 

เบี้ ยประกนัชีวิตที่น าส่งครั้งเดียว (single-premium) น าส่งอตัรารอ้ยละ 0.15 

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน น าส่งเงินสมทบในอตัรารอ้ยละ 0.1 
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2.   เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต  ใหบ้ริษทัประกนัชีวิตน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนปีละ 

2 ครั้งโดยน าส่งรอ้ยละ 0.1 ของเบี้ ยประกนัภยัที่ไดร้บัจากผูเ้อาประกนัภยั (ดูไฟล ์Life-

contribution to life fund ขอ้ 3) 

3. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั ใหบ้ริษทัประกนัวินาศภยัน าส่งเงินสมทบเขา้

กองทุนปีละ 2 ครั้งโดยน าส่งรอ้ยละ 0.1 ของเบี้ ยประกนัภยัที่ไดร้บัจากผูเ้อาประกนัภยั 

(ดูไฟล ์ Nonlife-contribution to nonlife fund ขอ้ 3) 
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ตวัอย่างทีอ่าจถอืเป็นเงินทีน่ าส่งรฐัในไทย 



หลกัการส าคญั 

ประเด็นปัญหา I 

เหตุการณใ์ดเป็น

เหตุการณที์่เป็น

ภาระผูกพนัที่ท า

ใหเ้กิดการรบัรู ้

หนี้ สินในการ

จ่ายเงินที่น าส่งรฐั 

มติ 

 กิจกรรมที่เป็นสาเหตุใหเ้กิดการจ่ายเงินท่ีน าส่งรฐั

ดงัที่กฎระเบียบระบุไว ้  
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หลกัการส าคญั 

ประเด็นปัญหา II 

การบงัคบัเชิง

เศรษฐกิจให้

ด าเนนิการต่อใน

งวดอนาคต

ก่อใหเ้กิดภาระ

ผูกพนัจากการ

อนุมานใหจ่้ายเงินที่

น าส่งรฐัทีเ่กิดจาก

การด าเนนิงานใน

งวดอนาคต

หรือไม่   

มติ 

 กิจการไม่มีภาระผูกพนัจากการอนุมานใหจ่้ายเงิน

ที่น าส่งรฐัท่ีเกิดจากการด าเนินงานในงวดอนาคต

ซ่ึงเป็นผลของการที่กิจการถูกบงัคบัเชิงเศรษฐกิจ

ใหด้ าเนินงานในงวดอนาคต 
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ตวัอย่างการด าเนนิงานทีท่ าใหม้ี TFRIC 21 

 กิจการที่ตอ้งเสียภาษีหากอยู่ในอุตสาหกรรมนั้น ณ ส้ินปี 

 กิจการที่ตอ้งเสียภาษี ณ วนัแรกของปี 
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หลกัการส าคญั 

ประเด็นปัญหา III 

ขอ้สมมติการ

ด าเนนิงานต่อเนือ่ง

มีความหมาย

โดยนยัหรือไม่ว่า 

กิจการมีภาระ

ผูกพนัในปัจจุบนัที่

จะจ่ายเงินทีน่ าส่ง

รฐัทีเ่กิดจากการ

ด าเนนิงานในงวด

อนาคต 

มติ 

 การจดัท างบการเงินภายใตข้อ้สมมติการ

ด าเนินงานต่อเนือ่งไม่ไดห้มายความโดยนยัว่า 

กิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัในการจ่ายเงินที่

น าส่งรฐัท่ีเกิดจากการด าเนินงานในงวดอนาคต 

11 



หลกัการส าคญั 

ประเด็นปัญหา IV 

การรบัรูห้นี้ สินใน

การจ่ายเงินท่ี

น าส่งรฐัเกิดข้ึน ณ 

เวลาหนึง่หรือใน

บางสถานการณ์

เกิดข้ึนต่อเนือ่ง

ตามระยะเวลาที่

เปลีย่นไปหรือไม่ 

มติ 

 หนี้ สินในการจ่ายเงินท่ีน าส่งรฐัรบัรูต้ามเวลาหาก

เหตุการณที์่เป็นภาระผูกพนัเกิดข้ึนตลอดงวดเวลา

หนึง่ (กล่าวคือ หากกิจกรรมที่เป็นสาเหตุใหเ้กิด

การจ่ายเงินท่ีน าส่งรฐัท่ีกฎระเบยีบระบุเกิดข้ึน

ตลอดงวดเวลาหนึง่) ตวัอย่างเช่น หากเหตุการณ์

ที่เป็นภาระผูกพนัคือการก่อใหเ้กิดรายไดต้ลอด

งวดเวลาหนึง่ หนี้ สินที่เกีย่วขอ้ง รบัรูเ้นือ่งจาก

กิจการก่อใหเ้กิดรายไดน้ั้น 
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ตวัอย่างจงัหวะเวลาเงินทีน่ าส่งรฐั  I 

 เงินที่น าส่งรฐัเกิดข้ึนตามเวลาเมือ่รายไดเ้กิดข้ึนในช่วงที่ระบุ 

 เหตุการณที์่เป็นภาระผูกพนั การเกิดรายไดใ้นช่วงที่ระบุ 

 หนี้ สินตอ้งรับรูต้ามเวลาเพราะ ณ เวลาหนึง่ในช่วงทีร่ะบุ กิจการมภีาระ

ผกูพนัในปัจจุบันใหจ่้ายเงินทีน่ าส่งรัฐตามรายไดท้ีเ่กิดข้ึนถงึเวลาปัจจุบัน

นัน้ 
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ตวัอย่างจงัหวะเวลาเงินทีน่ าส่งรฐั II 

 เงินที่น าส่งรฐัเกิดทั้งจ านวนทนัทีที่รายไดเ้กิดข้ึนในเวลาหนึง่โดยมีฐาน

จากรายไดจ้ากรอบเวลาในอดีต 

 เหตุการณที์่เป็นภาระผูกพนัการเกิดรายไดค้รั้งแรกในรอบเวลาต่อมา 

 การรับรูร้ายการทัง้จ านวน ณ เวลาหนึง่ เมือ่กิจการเกิดรายไดใ้นงวดซึง่

ท าหนา้ทีเ่กณฑก์ารวัดจ านวนเงินทีน่ าส่งรัฐ กิจการไม่มภีาระภาษี จงึไม่

สามารถรับรูห้น้ีสนิจนกว่ากิจการเร่ิมเกิดรายไดใ้นงวดถดัไป 
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หลกัการส าคญั 

ประเด็นปัญหา V 

เหตุการณใ์ดเป็น

เหตุการณที์่เป็น

ภาระผูกพนัที่ท า

ใหเ้กิดการรบัรู ้

หนี้ สินในการ

จ่ายเงินที่น าส่งรฐั

ที่เกิดข้ึนเมือ่

เป็นไปตามเกณฑ์

ขั้นต า่สุด 

มติ 

 หากภาระผูกพนัในการจ่ายเงินท่ีน าส่งรฐัเกิดข้ึน

เมือ่เป็นไปตามเกณฑข์ั้นต า่สุด หนี้ สินที่เกีย่วขอ้ง

รบัรูเ้มือ่เป็นไปตามเกณฑก์ิจกรรมขั้นต า่สุด 
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ตวัอย่างการวดัมูลค่าเงินทีน่ าส่งรฐั II ขั้นต า่ทีสุ่ด 

 ขั้นต า่ที่สุด หากระเบยีบก าหนดว่า เงินที่น าส่งรฐัไม่เกิดจนกว่ารายไดจ้ะ

ถงึเกณฑข์ั้นต า่ (อตัราภาษี 0% ของรายไดจ้นกว่ารายไดถ้งึ 50 MB 

 กรณีกิจการมีรายได ้49 MB 30 มิย 20X1 51 MB 31 กค 20X1 

100 MB 31 ธค 20X1 หนี้ สินรบัรูด้งันี้  

     30 มิย. 20X1 ไม่รบัรูเ้งินท่ีน าส่งรฐั 

     31 กค 20X1 รบัรูเ้งินที่น าส่งรฐั 20,000 B (2% x 1 MB) 

     31 ธค 20X1 รบัรูเ้งินที่น าส่งรฐั 1M B (2% x 50 MB) 
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หลกัการส าคญั 

ประเด็นปัญหา VI 

หลกัการส าหรบั

การรบัรูห้นี้ สินใน

การจ่ายเงินที่

น าส่งรฐัในงบ

การเงินประจ าปี

และงบการเงิน

ระหว่างกาล

เหมือนกนัหรือไม่ 

มติ 

 กิจการตอ้งใชห้ลกัการรบัรูร้ายการในงบการเงิน

ระหว่างกาลเหมือนกบัหลกัการในงบการเงิน

ประจ าปี ดงันั้นในงบการเงินระหว่างกาล หนี้ สิน

ในการจ่ายเงินท่ีน าส่งรฐั ตอ้งรบัรู(้ไม่รบัรู)้ หาก

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัในการจ่ายเงินที่น าส่งรฐั

เกิดข้ึน(ไม่เกิดข้ึน) ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ระหว่างกาล 
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ตวัอย่างการรบัรูเ้งินทีน่ าส่งรฐั II งวดระหว่างกาล 

 ธนาคารมีรอบปีตามปีปฏิทิน ในระเบยีบ เงินที่น าส่งรฐัของธนาคารเกิดข้ึนเฉพาะ

หากธนาคารมีรายไดเ้หนอืเกณฑข์ั้นต า่ประจ าปี 10 MB จ านวนเงินที่น าส่งรฐัคา้ง

จ่ายค านวณจากฐานรอ้ยละ 0.1 ของรายไดที้่มีเกณฑข์ั้นต า่ประจ าปี 10 MB และ

ประเมิน ณ 31 ธนัวาคม ทุกปี แต่หากธนาคารหยุดด าเนนิงานระหว่างปี เกณฑข์ั้น

ต า่ประจ าปี 10 MB จะลดตามสดัส่วนโดยฐานคือจ านวนวนัท่ีธนาคารด าเนนิงานใน

ระหว่างปีและเงินที่น าส่งรฐัคา้งจ่ายจะมีฐานจากรอ้ยละ 0.1 เกณฑข์ั้นต า่ประจ าปี 
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ตวัอย่างการรบัรูเ้งินทีน่ าส่งรฐั II งวดระหว่างกาล 

 เจา้ของธนาคารหยุดด าเนนิงานจาก 1 กรกฎาคม 20X1 ณ 31 มีนาคม 20X1 30 

มิถุนายน 20X1 รายไดที้่เกิดข้ึน 4 MB 8 MB ตามล าดบั 

 ในรายงานระหว่างกาล ประมาณการหน้ีสินทีรั่บรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินมดัีงน้ี 

 31 มนีาคม 20X1 = 0 

 30 มถุินายน 20X1 = 0 

 30 กันยายน 20X1 = 5,000 บาท (10 MB x (6/12 เดือน) x 0.1%) 

 31 ธันวาคม 20X1 = 5,000 บาท (10 MB x (6/12 เดือน) x 0.1%) 
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วนัถอืปฏิบติัและผลกระทบ 

 1 มกราคม 2559  

 Early Adoption ได ้

 ปรบัยอ้นหลงั 

 ผลกระทบเงินที่น าส่งรฐัอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตาม TAS 37 
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