เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๑/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒
เรื่อง ภาษีเงินได้
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ภาษีเงินได้
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ภาษีเงินได้ ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรือ่ ง
ภาษีเงินได้

คํานํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2019 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 20 และ 98ช
และเพิ่มย่อหน้ าที่ 57ก และ 98ฌ และตัดย่อหน้ าที่ 52ข และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น
**คํานํานี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรือ่ ง
ภาษีเงินได้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม

1
5

ฐานภาษี

7

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
การรับ รู ห้ นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี และสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชี

15

ผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้
การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีย่ งั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน

15
24
34
37
38

การวัดมูลค่า
การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

46
57

รายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
รายการทีร่ บั รูน้ อกกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจ่ าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

12

58
61ก
66
68ก

การแสดงรายการ

71

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

71
77

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21

79
89
99
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ าที่ 1 ถึ ง 99 ทุ ก ย่ อ หน้ า
มีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของกรอบแนวคิ ด
สําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี
ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อกํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรือ่ ง ภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้
ประเด็นหลักของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ อยู่ท่กี ารรับรู้ผลกระทบทางภาษีท้งั ในงวดปัจจุบัน
และอนาคตจาก
(ก)
การได้ รั บ ประโยชน์ ใ นอนาคตซึ่ ง มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ แ ละการจ่ า ยชํา ระ
ในอนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ
(ข)
รายการและเหตุการณ์อ่นื ของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน คือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่ าตนจะได้ รับ
ประโยชน์ จ ากมู ลค่ า ตามบั ญชี ของสิน ทรั พย์ หรื อจ่ า ยชํา ระมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของหนี้ สิน หากมี
ความเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า การได้ รั บ ประโยชน์ จ ากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
การจ่ายชําระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ดังกล่าวจะมีผลทําให้ กจิ การต้ องจ่ายภาษีเงินได้ ในอนาคต
เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจํานวนภาษีท่ตี ้ องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการชําระ
หนี้สนิ นั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว้ นบางประการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งบั น ทึก ผลกระทบทางภาษี ข องรายการและ
เหตุการณ์อ่ืน ในลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้น ดังนั้น หากกิจการ
รั บ รู้ ร ายการและเหตุ ก ารณ์ อ่ืน ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น กิจ การจะต้ อ งรั บ รู้ ผ ลกระทบทางภาษี
ที่เกี่ยวข้ องในกําไรหรือขาดทุนด้ วยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่นื ที่ไม่ได้ รับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน (รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) กิจการต้ องบันทึก
รายการภาษีท่ีเกี่ยวข้ องกับรายการที่ไม่ ได้ รับ รู้ในกําไรหรื อขาดทุนนั้ น (รั บรู้ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของเช่ นกัน) ในทํานองเดียวกัน การรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผล
ต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจํานวนกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
นอกจากนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ยั ง กํา หนดเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ กิ ด จากผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้ ใช้ หรื อ เครดิ ต ภาษี ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้ ใช้
การแสดงรายการภาษีเงินได้ ในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้

ขอบเขต
1
2

3
4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั วิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีท้งั หลายของกิจการทั้งภายในประเทศและ
ต่ างประเทศที่คํานวณจากกําไรทางภาษี รวมทั้งภาษี ซ่ึ งบริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม และการร่ วม
การงานต้ องจ่าย เนื่องจากการจําหน่ายเงินกําไรให้ แก่กจิ การที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ กาํ หนดวิธีการบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กําหนดวิธีการบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการ
ลงทุนดังกล่าว

คํานิยาม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
กําไรทางบัญชี

หมายถึง กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดซึ่งคํานวณตาม
เกณฑ์ที่กําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็ บภาษี
เพื่ อ ใช้ คํ า นวณภาษี เ งิ น ได้ ที่ ต ้ อ งชํ าระ
(หรือได้รบั คืน)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

หมายถึง ผลรวมของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน
และภาษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บัญ ชี ที่ ใ ช้ใ น
การคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบัน

หมายถึง จํ านวนภาษี เงิ นได้ที่ตอ้ งชํ าระหรื อสามารถ
ขอคื น ได้ ซึ่ งเกิ ด จากกํ า ไร (ขาดทุ น )
ทางภาษีสําหรับงวด
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หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายถึง จํ านวนภาษี เ งิ น ได้ที่ กิ จ การต้ อ งจ่ ายใน
อนาคตซึ่ ง เกิ ด จากผลแตกต่ า งชัว่ คราว
ทีต่ อ้ งเสียภาษี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

หมายถึง จํ านวนภาษี เงินได้ที่กิจการสามารถขอคืน
ได้ในอนาคตซึ่งเกิดจาก
(ก) ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
(ข) ขาดทุ นทางภาษี ที่ ย ังไม่ ได้ใช้ย กไป
และ
(ค) เครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ยกไป

ผลแตกต่างชัว่ คราว

หมายถึง ผลแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้ สินนั้น ผลแตกต่ างชัว่ คราวอาจจัดเป็ น
ประเภทใดประเภทหนึง่ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลแตกต่ า งชั ว่ คราวที่ต ้อ งเสี ยภาษี
หมายถึง ผลแตกต่างชัว่ คราวที่กิจการ
ต้องนําไปรวมเป็ นรายได้ในการคํานวณ
กําไร (ขาดทุ น) ทางภาษี สําหรับงวด
อนาคต เมื่อกิจการได้รบั ประโยชน์จาก
มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ าย
ชําระมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สิน หรือ
(ข) ผลแตกต่ างชั ่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี
หมายถึง ผลแตกต่ างชัว่ คราวที่กิจการ
สามารถนําไปหักเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการ
คํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสําหรับ
งวดอนาคต เมื่อกิจการได้รบั ประโยชน์
จากมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์หรื อ
จ่ ายชําระมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สิน

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิน

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางภาษีอากร
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ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั และ
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ฐานภาษี

7

ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ท่กี ฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีเมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้ รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ฐานภาษีของสินทรัพย์จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ตัวอย่าง
1

2

3
4

5

1

เครื่องจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้ วจากงวดก่อนๆ ถึงงวดปั จจุ บันเป็ น
จํานวน 30 มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่าเสื่อมราคา
หรือจากการถือเป็ นต้ นทุนเมื่อจําหน่ ายเครื่องจักร รายได้ ท่ีเกิดจากการใช้ เครื่องจักรและ
กําไรจากการจําหน่ ายเครื่ องจั กรต้ องนํามาเสียภาษี ส่ วนผลขาดทุ นจากการจําหน่ าย
เครื่องจักรสามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ดังนั้น ฐานภาษีของเครือ่ งจักรคือ 70
ดอกเบี้ ยค้ างรั บมี มู ลค่ าตามบั ญชี 100 หากรายได้ ดอกเบี้ ยเสียภาษี เงิ นได้ ตามเกณฑ์
เงินสด ฐานภาษีสาํ หรับดอกเบี้ยค้างรับจะเท่ากับศูนย์ (สําหรับประเทศไทย รายได้ ท่เี กี่ยวข้ อง
กับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์สทิ ธิ ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
ลู ก หนี้ การค้ า มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100 รายได้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งรวมอยู่ ใ นกํา ไร (ขาดทุ น )
ทางภาษีแล้ ว ดังนั้น ฐานภาษีของลูกหนี้การค้าจึงเท่ากับ 100
เงินปั นผลค้ างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปั นผลดังกล่ าวไม่ ต้องนํามา
คํานวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็ นไปตาม
มาตรา 65 ทวิ (10) แห่ งประมวลรัษฎากร) ทั้งนี้มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว
สามารถนํามาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทงั้ จํานวน ดังนัน้ ฐานภาษีสาํ หรับเงินปันผล
ค้างรับจึงเท่ากับ 1001
ลู กหนี้เงินกู้ ยืมมีมูลค่ าตามบัญชี 100 การจ่ ายคืนเงินกู้ ไม่ มีผลกระทบต่ อภาษีเงิน ได้
ดังนั้น ฐานภาษีสาํ หรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100

จากการวิ เ คราะห์ ข้ า งต้ น กรณี น้ ี ไม่ มี ผ ลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสี ย ภาษี หรื อ อาจวิ เ คราะห์ ไ ด้ อี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ
เงินปั นผลค้ างรั บมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อัตราภาษี เท่ากับศูนย์ กับผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ต้องเสียภาษี
ซึ่งเท่ากับ 100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คือไม่มีหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ฐานภาษีของหนี้สนิ หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ หักด้ วยมูลค่าของหนี้สนิ ที่กฎหมายภาษีอากร
ยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ในอนาคต ในกรณีของรายได้ รับล่วงหน้ า ฐานภาษีของหนี้สนิ คือ
มูลค่าตามบัญชีหักด้ วยจํานวนรายได้ ท่ไี ม่ต้องนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต
ตัวอย่าง
1

2

3
4

5

9

10

2

หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษี สาํ หรับค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจะเท่ากับศูนย์
(สําหรั บประเทศไทย ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ ายจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการบัญชี)
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นรวมถึ ง ดอกเบี้ ยรั บ ล่ ว งหน้ า มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100 หากรายได้ ท่ี
เกี่ยวข้ องต้ องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษี สําหรับดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจะ
เท่ากับศูนย์ (สําหรับประเทศไทยรายได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑ์
สิทธิ ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องได้
นําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีแล้ ว ฐานภาษีของค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจะเท่ากับ 100
หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรือ
เงินเพิ่มไม่สามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้ อง
กับภาษีสรรพากร) ดังนั้น ฐานภาษีสาํ หรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค้างจ่ายจึงเท่ากับ 1002
เจ้ าหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่ าตามบัญชี 100 การจ่ ายคืนเงินกู้ไม่ มีผลกระทบทางภาษี ดังนั้น
ฐานภาษีสาํ หรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100

รายการบางรายการมี ฐานภาษี ได้ ถึ งแม้ ว่ ารายการนั้ นจะไม่ ได้ รั บรู้ เป็ นสิน ทรั พย์ และหนี้ สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนวิจัยซึ่งกิจการรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไร
ทางบัญชีในงวดบัญชีท่คี ่าใช้ จ่ายนั้นเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถนําไปถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่ าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่ างระหว่ างฐานภาษีของต้ นทุนวิจั ย
(คือ จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคตได้ ) กับมูลค่าตามบัญชี
ซึ่งในที่น้ ีเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ในกรณีที่ฐ านภาษีข องสิน ทรัพ ย์ห รือ หนี้ ส ิน ไม่ ป รากฏให้ เ ห็น อย่ า งชัด เจน กิจ การควรใช้
หลักการพื้นฐานซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คือ กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ (หรือสินทรัพย์) ภาษี
เงิน ได้ ร อการตัด บัญ ชี ก็ต่ อ เมื่ อ การได้ รับ ประโยชน์จ ากมูล ค่ า ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ห รือ
จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ีไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อกี วิธหี นึ่งคือ เบี้ยปรับหรือ
เงิ น เพิ่ ม ค้ า งจ่ า ยมี ฐ านภาษี เ ท่ า กับ ศู น ย์ และให้ ใ ช้ อัต ราภาษี เ ท่ า กับ ศู น ย์ กับ ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ใ ช้ หั ก ภาษี
ซึ่งเท่ากับ 100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ได้ คือไม่มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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การชําระหนี้สินตามมูลค่ าตามบัญชีของหนี้สิน ส่งผลให้ กิจการต้ องจ่ ายภาษีเงินได้ ในอนาคต
เพิ่ ม ขึ้ น (หรือ ลดลง) จากจํา นวนภาษีที่ต้ อ งจ่ า ยหากการรับ ประโยชน์จ ากสิน ทรัพ ย์ห รือ
การชําระหนี้ สินนั้ นไม่ มีผลกระทบทางภาษี เว้ น แต่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จะกําหนดเป็ น
อย่ างอื่น ดังตัวอย่ าง ค ที่แสดงไว้ ในย่ อหน้ าที่ 51ก
สําหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างชั่วคราวคํานวณได้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรั พย์และหนี้สินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีท่ีเหมาะสม ซึ่งฐานภาษีน้ อี ้ างอิงจากแบบ
แสดงรายการเสียภาษีรวมสําหรับประเทศที่อนุ ญาตให้ ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้
ในบางประเทศฐานภาษีอ้างอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
12

13
14

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั สําหรับงวดปั จจุบนั และงวดที่ผ่านมาที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระต้องรับรู ้
เป็ นหนี้ สิน แต่หากจํ านวนภาษีทีไ่ ด้ชําระไปแล้วในงวดปั จจุบนั และงวดที่ผ่านมามากกว่าภาษี
ทีต่ อ้ งชําระสําหรับงวดนั้นๆ ต้องรับรูส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์
ผลประโยชน์ทีเ่ กิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินได้ปัจจุบนั ใน
งวดก่อนได้ ต้องรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ (กรณีนยัี้ งไม่มีในประเทศไทย)
เมื่อกิจการนําขาดทุนทางภาษีไปใช้ เพื่อลดภาษีเงินได้ ปัจจุบันของงวดก่อน กิจการรับรู้ประโยชน์
ทางภาษีดังกล่ าวเป็ นสินทรัพย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดขึ้น เนื่องจากมีความเป็ นไปได้
ค่ อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรั พย์ดังกล่ าว และผลประโยชน์ น้ันสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี
15

กิจการต้องรับรู ห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสีย
ภาษีทุกรายการ ยกเว้นกรณีทีห่ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกิดจาก
15.1 การรับรูร้ ายการค่าความนิยมเมือ่ เริม่ แรก หรือ
15.2 การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้ สินทีเ่ กิดจากรายการ
15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่
เกิดรายการนั้น
อย่างไรก็ตาม สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขาและบริษทั ร่วม รวมถึงส่วนได้เสียในการร่วมการงาน กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 39
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หลักการพื้ นฐานของการรั บรู้สินทรัพย์ คือ กิจการจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเข้ าสู่กจิ การในอนาคต ในกรณีท่มี ูลค่าตามบัญชี
ของสินทรั พย์สูงกว่ าฐานภาษีของสินทรั พย์ มูลค่ าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษี
สูงกว่ ามูลค่ าสินทรัพย์ท่สี ามารถนําไปหักในการคํานวณภาษี ผลแตกต่างนี้ถือเป็ นผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและภาระที่กจิ การจะต้ องจ่ายภาษีเงินได้ ในอนาคตจากการนี้คือหนี้สนิ ภาษี
เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์ จากสินทรั พย์ ซ่ึ งมู ลค่ าตามบัญชี ของผลแตกต่ าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีท่เี กี่ยวข้ องนั้น จะทําให้ กิจการมีกาํ ไรทางภาษี ผลดังกล่ าวทําให้ เป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจ่ายภาษีเงินได้ ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเว้ นกรณีท่ี
อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 39
ตัวอย่าง
สินทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา
ภาษีร้อยละ 25
ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ คื อ 60 (ต้น ทุ น 150 หั ก ค่ า เสื ่ อ มราคาสะสมทางภาษี 90)
ในการได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทีม่ ีมลู ค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 กิจการต้องมีรายได้ทีต่ อ้ ง
เสียภาษีเท่ากับ 100 ในขณะที ่ สามารถหักค่าเสือ่ มราคาทางภาษีได้อีกเพียง 60 ดังนัน้ กิจการ
จะต้องจ่ายภาษี เงินได้เท่ากับ 10 (40 x 25%) เมือ่ ได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ ผลแตกต่ างระหว่างมูลค่ าตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถื อเป็ นผลแตกต่ าง
ชั่ว คราวที ่ต ้อ งเสี ย ภาษี 40 กรณี น้ ี กิ จการจึ งต้องรับ รู ห้ นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตั ด บั ญ ชี
เป็ นจํานวน 10 (40 x 25%) ซึง่ แสดงถึงภาษีเงินได้ทีก่ ิจการจะต้องจ่ายในอนาคต เมือ่ กิจการ
ได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
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ผลแตกต่ างชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการต้ องนํารายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ายไปรวมคํานวณ
กํา ไรทางบั ญ ชี ใ นงวดหนึ่ ง ในขณะที่ ต้ องนํ า จํ า นวนดั ง กล่ า วไปรวมคํ า นวณกํา ไรทางภาษี
ในอีกงวดหนึ่ง ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวในลั กษณะนี้ โดยมากเรี ยกว่ า ผลแตกต่ างทางระยะเวลา
ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวตามตัวอย่ า งต่ อ ไปนี้ จัด เป็ นผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ต้ องเสีย ภาษี ซึ่ งมีผ ล
ทําให้ เกิดหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
17.1 กิจการนํารายได้ ดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
แต่ ในบางประเทศกําหนดให้ นาํ รายได้ ดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินได้
เมื่อได้ รับเงินสด ในกรณีน้ ีฐานภาษีของดอกเบี้ยค้ างรับที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
จะมีค่าเป็ นศูนย์ เนื่องจากรายได้ ดอกเบี้ยรั บจะไม่ ถือรวมเป็ นกําไรทางภาษี จนกว่ า
กิจการจะได้ รับเงินสด
17.2 มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ ในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจากมูลค่า
ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ ในการคํานวณกําไรทางบัญชี ผลแตกต่างชั่วคราวในกรณีน้ ี จะเท่ากับ
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ผลต่ างระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์กับฐานภาษีของสินทรั พย์ ซึ่งฐานภาษี
คํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้ วยจํานวนที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดของสินทรัพย์ท่ี
กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักในการคํานวณกําไรทางภาษีสาํ หรับงวดปั จจุ บัน
และงวดก่อนได้ หากค่ าเสื่อมราคาทางภาษีมากกว่ าค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําให้
เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีข้ ึน และกิจการต้ องบันทึกเป็ นหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี หากค่ าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่ าค่ าเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําให้
เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งมีผลทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี และ
17.3 กิจ การอาจบัน ทึกต้ น ทุ น ในการพั ฒ นาเป็ นสิน ทรั พย์ แ ละทยอยตัด จํา หน่ า ยในงวด
อนาคตเพื่ อนําไปคํานวณกําไรทางบัญชี แต่ นําต้ นทุนในการพั ฒนาทั้งหมดไปรวม
คํา นวณกํา ไรทางภาษี ใ นงวดบั ญ ชี ท่ี เ กิ ด รายการ ในกรณี น้ ี ต้ น ทุ น ในการพั ฒ นา
มีฐานภาษีเท่ากับศูนย์เนื่องจากได้ หักจากกําไรทางภาษีท้ังจํานวนแล้ ว ผลแตกต่ าง
ชั่วคราวจึงเท่ากับผลต่ างระหว่ างมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนในการพัฒนากับฐานภาษี
(โดยฐานภาษีมีค่าเท่ากับศูนย์)
ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
18.1 ต้ น ทุ นในการรวมธุ รกิ จได้ ปั น ส่ วนให้ กับ สิ นทรั พย์ ท่ีไ ด้ มาและหนี้ สิน ที่ระบุ ได้ ตาม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20)
18.3 กิจการมีค่าความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้ าที่ 21)
18.4 ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่รั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกแตกต่ า งจากมู ล ค่ า
ตามบัญ ชี เมื่อเริ่ มแรก เช่ น กรณีท่ีกิจการได้ รับประโยชน์จากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
ซึ่งเป็ นรายการสินทรัพย์ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ท่ไี ด้ ไม่ต้องเสียภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 22
และ 33) หรือ
18.5 มู ลค่ า ตามบั ญชี ของเงิ นลงทุ นในบริ ษั ทย่ อย สาขาและบริ ษั ทร่ วม หรื อส่ ว นได้ เสีย
ในการร่ วมการงาน แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสียนั้น(ดูย่อหน้ าที่
38 ถึง 45)
การรวมธุรกิจ
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ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จาํ กัด สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ กรณีน้ ีผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นหากฐานภาษีของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา
และหนี้ สินที่รับมาที่ระบุได้ ดังกล่ าวไม่ ได้ รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรื อได้ รับผลกระทบ
ที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น หากกิจการปรับเพิ่มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์ยังคงมีค่าเท่ากับต้ นทุนเดิมตามบัญชีของเจ้ าของเดิม ในกรณีน้ ีจะเกิด
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ผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ต้ องเสียภาษี ข้ ึ นและต้ องบั น ทึกเป็ นหนี้ สินภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี
การรั บรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ดังกล่ าวนี้จะส่งผลกระทบต่ อมูลค่ าของค่ าความนิยม
(ดูย่อหน้ าที่ 66)
สินทรัพย์ทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
20

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกําหนดให้ กิจการแสดงมูลค่ าสินทรัพย์
บางประเภทด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือให้ ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื ่องมื อทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ อ ง สัญ ญาเช่า ) ในบางประเทศการตี ร าคาหรื อ การปรั บ ปรุ ง ราคาสิน ทรั พ ย์ ใ ห้ เ ป็ นมู ล ค่ า
ยุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาํ หรับงวดปัจจุบัน เป็ นผลให้ ฐานภาษีของ
สินทรัพย์ถูกปรับปรุงใหม่และไม่ เกิดผลแตกต่างชั่วคราว สําหรับประเทศอื่น ๆ การตีราคาหรือ
การปรั บปรุงราคาสินทรั พย์ไม่ ส่งผลกระทบต่ อกําไรทางภาษีในงวดที่ตีราคาหรื อปรั บปรุงราคา
สินทรัพย์ ในกรณีน้ ีกิจการจึงไม่ ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ อย่ างไรก็ตาม การได้ รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลให้ กจิ การได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสีย
ภาษีและจํานวนที่นาํ มาหักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ จะแตกต่างจากมูลค่าที่ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ดังนั้น ผลแตกต่ างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่กับฐานภาษีถือ
เป็ นผลแตกต่ างชั่วคราว ซึ่งจะต้ องรับรู้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
20.1 กิจ การไม่ มี ค วามตั้ ง ใจที่จ ะจํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ในกรณีน้ ี กิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์
จากมูลค่ าตามบัญชีท่ตี ีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้ สินทรัพย์ ซึ่งจะก่อให้ เกิดรายได้
ทางภาษีท่สี งู กว่าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในงวด
อนาคต หรือ
20.2 กิจการสามารถชะลอการจ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ของกํา ไรฝ่ ายทุ น ออกไป หากนํา เงิ น ที่ไ ด้
จากการขายไปลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน สําหรับกรณีน้ ี กิจการยังคงมี
ภาระภาษีเงินได้ เมื่อกิจการขายสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงนั้นไป หรือนําสินทรัพย์
ดังกล่าวไปใช้
ค่าความนิยม
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ค่ า ความนิ ย มที่เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ คื อ มู ล ค่ า ตามย่ อ หน้ า ที่ 21.1 ที่สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตาม
ย่อหน้ าที่ 21.2 ดังต่อไปนี้
21.1 ผลรวมของ
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21.1.1 สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งปกติรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ
21.1.2 มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในกิจ การของผู้ ถู ก ซื้ อที่ รั บ รู้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และ
21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในผู้ถูกซื้อที่ถือ
โดยผู้ซ้ ือไว้ ก่อนแล้ วในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ
21.2 มูลค่ าสุทธิของสินทรั พย์ท่ีได้ มาและหนี้สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจที่วัดมูลค่ าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
หน่ ว ยงานจัด เก็บ ภาษี อ ากรหลายแห่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ นํา ส่ ว นที่ล ดลงของมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
ค่ าความนิยมมาหักเป็ นรายจ่ ายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย)
นอกจากนี้ ใ นประเทศดังกล่ าว ราคาทุนของค่ า ความนิยมถือเป็ นรายจ่ ายทางภาษีไม่ ไ ด้ เมื่อ
บริษ ัท ย่ อ ยจํา หน่ า ยธุ ร กิ จ นั้ น ออกไป ในกรณี น้ ี ค่ า ความนิ ย มจะมี ฐ านภาษี เ ป็ นศู น ย์ และ
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับฐานภาษีซ่ึงเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สนิ
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ ป็ นผลจากกรณี ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากค่ า ความนิ ย มเป็ นเพี ย ง
การวัดมูลค่าคงเหลือ และหากมีการรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะทําให้ มูลค่าตามบัญชี
ของค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
การลดลงในภายหลั ง ของหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ีไ ม่ ไ ด้ รั บ รู้ เนื่ อ งจากเกิ ด จาก
ค่าความนิยมที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ถือว่าเป็ นผลจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้ วยเช่นกัน
ดังนั้น จึงไม่ให้ รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีตามย่อหน้ าที่ 15.1 ตัวอย่างเช่น ในการรวม
ธุ ร กิ จ หากกิ จ การรั บ รู้ ค่ า ความนิ ย มจํา นวน 100 แต่ ฐ านภาษี เ ท่ า กั บ ศู น ย์ ย่ อ หน้ า ที่ 15.1
ไม่ อนุ ญาตให้ กิจการรั บรู้หนี้ สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในกรณีน้ ีหากภายหลังกิจการรั บรู้
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ของค่ า ความนิ ยม 20 จํา นวนผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสี ย ภาษี
ที่เกี่ยวกับค่ าความนิยมจะลดลงจาก 100 เป็ น 80 ทําให้ มูลค่ าของหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีท่ียังไม่ ได้ รับรู้ลดลงด้ วย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีท่ีไม่ ได้ รับรู้ดังกล่ าว
เกี่ยวข้ องกับค่ าความนิ ยมที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนั้ น จึงไม่ อนุ ญาตให้ กิจการรั บรู้ตาม
ย่อหน้ าที่ 15.1
หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ํา หรั บ ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสีย ภาษี ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ
ค่ า ความนิ ย มให้ รับ รู้ไ ด้ ห ากไม่ ไ ด้ เกิด ขึ้นจากการรั บ รู้รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกของค่ า ความนิ ย ม
ตั ว อย่ า งเช่ น หากในการรวมธุ ร กิจ กิจ การรั บ รู้ ค่ า ความนิ ย มจํา นวน 100 หั ก เป็ นค่ า ใช้ จ่า ย
ทางภาษีได้ ในอัตราร้ อยละ 20 ต่อปี นับตั้งแต่ปีที่ได้ มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100
ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและเท่ากับ 80 ณ สิ้นปี ที่ได้ มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความ
นิยมคงเหลือ ณ สิ้นปี ที่ได้ มา ไม่ เปลี่ยนแปลงจากจํานวน 100 ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสีย
ภาษีจาํ นวน 20 จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี นั้น เนื่องจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีน้ันไม่เกี่ยวกับ
ค่าความนิยมที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการจึงต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก เช่น ในกรณีกจิ การ
ไม่สามารถนําต้ นทุนของสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไร
สุทธิทางภาษี เป็ นต้ น วิธีการทางบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ลักษณะของ
รายการที่ทาํ ให้ ต้องรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก ดังต่อไปนี้
22.1 ในการรวมธุ ร กิจ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ห นี้ สิน หรื อ สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ซึ่งจํานวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจํานวนค่าความนิยมหรือจํานวนกําไรจากการซื้อ
ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 19)
22.2 หากรายการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี กิจการต้ องรับรู้
หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 59)
22.3 หากรายการที่เกิดขึ้นไม่ ใช่ การรวมธุรกิจ และไม่ ส่งผลกระทบต่ อกําไรทางบัญชีและ
กําไรทางภาษีและถ้ ารายการนั้นไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 24
กิ จ การต้ องรั บ รู้ หนี้ สิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี และปรั บ ปรุ ง
มู ลค่ าตามบัญชี ข องสิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ด้ ว ยยอดเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ต าม รายการ
ปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ งบการเงิ น มี ค วามโปร่ ง ใสน้ อ ยลง ดั ง นั้ น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงไม่อนุญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีในกรณีดังกล่ าว ไม่ ว่าจะเป็ นการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือการรับรู้รายการ
ภายหลั ง (ดู ตั ว อย่ า งประกอบข้ า งล่ า ง) นอกจากนี้ กิ จ การยั ง ไม่ ส ามารถบั น ทึ ก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดกับบัญชีหนี้สนิ หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีท่ยี งั ไม่ได้ รับรู้น้ันเมื่อสินทรัพย์น้ันมีการสึกหรอและเสื่อมราคา
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 22.3
กิ จ การตั้ ง ใจจะใช้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีมี ร าคาทุ น 1,000 ตลอดอายุ ก ารใช้ ง าน 5 ปี หลั ง จากนั้ น
จะจําหน่ ายสินทรั พย์น้ันตามมูลค่ าคงเหลือเท่ากับศูนย์ อัตราภาษีเงินได้ เท่ากับร้ อยละ 40
ค่ าเสื่อมราคาสินทรั พย์ไม่ สามารถถือเป็ นค่ าใช้ จ่ายทางภาษี และในการจําหน่ ายสินทรั พย์
กําไรจากการจําหน่ ายไม่ต้องเสียภาษี และขาดทุนจากการจําหน่ายเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
เมือ่ กิจการได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการจะมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ
1,000 และต้องเสียภาษี เท่ากับ 400 แต่กิจการไม่ตอ้ งบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีเ่ กิดขึ้นจํานวน 400 เนือ่ งจากกรณีน้ ี เป็ นผลจากการรับรูส้ ินทรัพย์เมือ่ เริ่มแรก
ในปี ต่อไปมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 800 หากกิจการมีรายได้ทางภาษี เท่ากับ 800
กิจการต้องเสียภาษีจาํ นวน 320 กิจการไม่ตอ้ งบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน
320 เนือ่ งจากกรณีน้ ีเป็ นผลมาจากการรับรูส้ ินทรัพย์เมือ่ เริ่มแรก
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น กํา หนดให้
ผู้ออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วนของตราสารที่เป็ นหนี้สินเป็ น
หนี้สิน และส่วนที่เป็ นส่วนของทุนเป็ นส่วนของทุน ในบางประเทศฐานภาษีของส่วนประกอบที่
เป็ นหนี้ สินในการรั บรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกจะเท่ากับมู ลค่ าตามบัญชี เริ่ มแรกของผลรวมของ
ส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สินและทุน ดังนั้น ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจะเกิดจากการรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกของส่วนประกอบที่เป็ นทุนซึ่งแยกออกจากส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สิน ดังนั้น
กรณีน้ ีจึงไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 15.2 และกิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัด
บั ญ ชี นอกจากนี้ ย่ อ หน้ าที่ 61ก กํา หนดว่ า กิ จ การต้ องบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี
โดยตรงไปยังส่วนของทุนและย่ อหน้ าที่ 58 กําหนดว่ า กิจการต้ องบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นภายหลังเป็ นค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีในกําไรหรือขาดทุน
ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี

24

25

กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุ ก รายการ โดยรับ รู เ้ ท่ า กับ จํ า นวนที่ เ ป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า กิ จ การจะมี กํ า ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้หกั ภาษีได้ ทั้งนี้ กิจการต้องไม่รบั รูส้ ินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่เกิด
จากรายการต่อไปนี้
24.1 รายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชี และกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษี
อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขา บริ ษทั ร่ วมและส่ วนได้เ สี ยในการร่ วมการงาน ให้กิ จการรับรู ส้ ิ นทรัพย์ภาษี เ งิ นได้
รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 44
หลั กการพื้ นฐานของการรั บรู้หนี้ สิน คื อ กิจการจะต้ องสูญเสียทรั พยากรในรูปของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สนิ ในงวดอนาคต มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไปนั้น
อาจนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้หนี้สนิ นั้นได้
ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษีของหนี้สินขึ้น
ซึ่ งจะทํา ให้ เกิ ด สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี เป็ นจํา นวนเท่ า กั บ ภาษี เ งิ น ได้ ท่ี กิ จ การ
จะได้ รับคืนในอนาคตเมื่อส่วนของหนี้สินนั้นสามารถนําไปหักจากกําไรทางภาษีได้ ในทํานองเดียวกัน
หากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์มีน้อยกว่ าฐานภาษี ผลแตกต่ างจะทําให้ เกิดสินทรั พย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ ท่กี จิ การจะได้ รับคืนในอนาคต
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ตัวอย่าง
กิจการรับรู้ต้นทุนค่ าประกันคุณภาพสินค้ าค้ างจ่ ายเป็ นหนี้สินจํานวน 100 ในการคํานวณภาษี
กิจการไม่ สามารถนําต้ นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้ าไปหักเป็ นค่ าใช้ จ่ายจนกว่ าจะจ่ ายจริง
อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 25
ในกรณีน้ ี ฐานภาษี ของหนี้ สินเป็ นศูนย์ (มูลค่ าตามบัญชี 100 หักด้วยมูลค่ าหนี้ สินทีก่ ิจการ
สามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้จา่ ยในการคํานวณภาษีได้ในอนาคต) เมือ่ กิจการจ่ายชําระหนี้สิน
ตามมูลค่ าตามบัญชีจะทําให้กําไรทางภาษี ในอนาคตลดลงเท่ากับ 100 และภาษี ทีต่ อ้ งจ่าย
ในอนาคตจะลดลง เท่ า กับ 25 (100 x 25%) ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100
กับฐานภาษี ศูนย์ เป็ นผลต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หักภาษี มีจาํ นวนเท่ากับ 100 ดังนัน้ กิจการจึงต้อง
บันทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการลดลง
ของจํานวนภาษีทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าว
26

ตัวอย่ างของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งทําให้ เกิดสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
มีดังนี้
26.1 ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ ถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการคํา นวณกํา ไร
ทางบัญชี เนื่องจากพนักงานให้ บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถนําไปหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการคํา นวณกํา ไรทางภาษี ไ ด้ ก็ต่ อ เมื่ อ กิ จ การจ่ า ยเงิ น สมทบให้ กองทุ น หรื อ
เมื่อกิจการจ่ายเงินผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้ างให้ แก่พนักงาน ในกรณีน้ ีจะเกิด
ผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของ
หนี้สินมีค่าเป็ นศูนย์ ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีดังกล่ าวจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งกิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของค่าใช้ จ่าย
ที่สามารถนําไปหักจากกําไรทางภาษีเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนหรือจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้ แก่พนักงาน
26.2 กิจการรับรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดที่เกิด
รายการ แต่ อาจไม่ สามารถนําจํานวนดังกล่ าวไปหั กในการคํานวณกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษีได้ จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้ นทุนในการวิจัย
(จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้ นาํ ไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตามบัญชี
ซึ่งเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ซึ่งทําให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
26.3 ด้ วยข้ อ ยกเว้ นที่ จํา กั ด กิ จ การรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ มาและหนี้ สิ น ที่ ร ะบุ ไ ด้ จาก
การรวมธุรกิจด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สนิ ณ วันที่ได้ รับมา
แต่ ยังไม่ สามารถนําต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องไปหั กเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการคํานวณกําไรทางภาษี ได้
จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีน้ ีจะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี และสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้
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26.4

หากมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พย์ท่ีไ ด้ รับ มามีมูลค่ า ตํ่า กว่ า ฐานภาษี สิน ทรั พย์ภ าษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นจากทั้งสองกรณีข้างต้ นจะส่งผลกระทบต่อค่าความนิยม
(ดูย่อหน้ าที่ 66) และ
กิจ การอาจบั น ทึก สิน ทรั พ ย์ บ างรายการด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม หรื อ อาจตี ร าคาใหม่
โดยไม่ มีการปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20) ในกรณีน้ ีจะเกิด
ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ใ ช้ หั ก ภาษี ข้ ึ น หากฐานภาษี ข องสิน ทรั พ ย์ มี จํา นวนมากกว่ า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน

ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 26.4
การหาจํานวนผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี ณ สิ้นปี ที่ 2
ณ ต้ นปี ที่ 1 กิจการ ก ซื้อตราสารหนี้มูลค่ าหน้ าตั๋ว 1,000 ครบกําหนดชําระภายใน 5 ปี
มีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 2 จ่ายชําระทุกสิ้นปี ในราคา 1,000 โดยตราสารหนี้ดังกล่าวมีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริงเท่ากับร้ อยละ 2 และตราสารหนี้ดังกล่าววัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ สิ้นปี ที่ 2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ลดลงเหลือ 918 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเป็ นร้ อยละ 5 ซึ่งกิจการ ก คาดว่ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีจะรั บ
กระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดหากกิจการยังคงถือตราสารหนี้
กํา ไร (ขาดทุ น ) ของตราสารหนี้ จะเป็ นรายได้ (ค่ า ใช้ จ่ า ย) ทางภาษี เ มื่ อ เกิด ขึ้ น กํา ไร
(ขาดทุน) ที่เกิดจากการขายหรือถือไว้ จนครบกําหนดของตราสารหนี้จะถูกนําไปคํานวณเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางภาษีด้วยส่วนต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้ รับและต้ นทุนของตราสารหนี้
ดังนั้น ฐานภาษีของตราสารหนี้คือราคาทุนเมื่อแรกเริ่ม
ณ สิ้นปี ที ่ 2 ผลแตกต่ างระหว่างมูลค่ าตามบัญชีของตราสารหนี้ จํานวน 918 ในงบแสดง
ฐานะการเงินของกิจการ ก กับฐานภาษีจาํ นวน 1,000 คื อ ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หักภาษี
จํานวน 82 (ดูย่อหน้าที ่ 20 และ 26.4) โดยไม่คํานึ งว่ากิจการ ก จะได้รับประโยชน์จาก
มูลค่ าตามบัญชีของตราสารหนี้จากการขายหรือจากการใช้ (โดยการถือครองและการได้รบั
กระแสเงินสดตามสัญญา หรือทัง้ สองอย่าง)
เนื ่อ งจากผลแตกต่ า งชั่ว คราวที ่ใ ช้หัก ภาษี เ ป็ นผลแตกต่ า งระหว่า งมูล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินและฐานภาษี ซึง่ จะทําให้เกิดกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษีสาํ หรับงวดอนาคต เมือ่ ได้รบั ประโยชน์หรือจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชีของ
สิ น ทรัพย์หรื อหนี้ สิน (ดูย่อหน้าที ่ 5) กิ จ การ ก จะสามารถนําจํานวน 1,000 ซึ ่งเท่ากับ
ฐานภาษีไปใช้ในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี เมือ่ กิจการขายหรือถือจนครบกําหนด
27

การกลับรายการของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี จะมีผลทําให้ กาํ ไรทางภาษี สาํ หรั บ งวด
อนาคตลดลง อย่างไรก็ตาม กิจการจะได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ ท่จี ่าย
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29

ลดลงก็ต่อเมื่อกิจการมีกาํ ไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนํารายการนั้นมาหักได้ ดังนั้น กิจการ
จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะมี
กําไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีมาหักได้
ในการประเมินว่ากิจการมีกาํ ไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีได้
มาหักได้ หรือไม่ กิจการควรพิจารณาว่ ากฎหมายภาษีอากรมีข้อกําหนดเกี่ยวกับกําไรทางภาษี
โดยให้ หักกับการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีหรือไม่ หากกฎหมายภาษีอากร
ไม่ มีข้อกําหนดดังกล่ าว กิจการสามารถประเมินผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีโดยรวมกับ
ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ใ ช้ หั ก ภาษี ร ายการอื่น ๆ ได้ อย่ า งไรก็ต าม หากกฎหมายภาษี อ ากรมี
ข้ อกําหนดให้ นาํ ผลขาดทุนไปหักกับรายได้ บางประเภทเท่านั้น ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
เกี่ยวกับขาดทุนทางภาษีจะสามารถประเมินร่ วมกับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีอ่ ืนเฉพาะ
ผลแตกต่างในประเภทที่เหมาะสมเท่านั้น
มีความเป็ นไปได้ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีได้
ก็ต่อเมื่อกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและ
หน่วยภาษีเดียวกันซึ่งมีจาํ นวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกิดการกลับรายการ
28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
หรือ
28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่เี กิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้
ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาจเป็ นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทยจะ
อนุ ญาตให้ เฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไม่ เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลัง
ไปลดกําไรทางภาษีท่จี ะเกิดในอนาคตเท่านั้น)
ในสถานการณ์ดังกล่ าว กิจการรั บรู้สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ในงวดที่ผลแตกต่ าง
ชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีเกิดขึ้น
เมื่ อ กิ จ การมี ผ ลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ต้ อ งเสี ย ภาษี ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกับ หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี แ ละ
หน่วยภาษีเดียวกันไม่เพียงพอ กิจการสามารถรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในกรณี
ดังต่อไปนี้
29.1 เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับหน่ วยงาน
จัด เก็บ ภาษี และหน่ ว ยภาษี หน่ วยเดียวกัน เพี ย งพอในงวดเดี ย วกัน กับ ที่มีก ารกลั บ
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีท่เี กิดจาก
สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ามารถยกไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ซ่ึ ง อาจเป็ นงวด
ในอดีตหรือในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยให้ ใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการนํา
ขาดทุ น สุ ท ธิ ย กมาไม่ เ กิ น 5 รอบระยะเวลาบั ญ ชี ไ ปลดภาษี ใ นงวดอนาคต)
ในการประเมินว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่ กิจการควรจะ
29.1.1 เปรี ย บเทีย บผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ใ ช้ หั ก ภาษี กั บ กํา ไรทางภาษี ข องงวด
อนาคตโดยไม่ ร วมจํา นวนที่ ใ ช้ หั ก ภาษี ท่ี เ กิ ด จากการกลั บ รายการของ
ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีน้ัน การเปรี ยบเทียบนี้จะแสดงให้ เห็นว่ า
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30

31
32

กิจการมีกาํ ไรทางภาษีสาํ หรั บงวดอนาคตเพี ยงพอที่จะใช้ หักกับการกลับ
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีน้ัน และ
29.1.2 ไม่ ร วมภาษี ท่ีเกิด จากผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ใ ช้ หัก ภาษี ท่ีค าดว่ าจะเกิดขึ้น
ในงวดอนาคต เนื่องจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวเกิดจาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีซ่ึงผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่ าวต้ องมีกาํ ไร
ทางภาษีสาํ หรับงวดอนาคตจึงจะสามารถใช้ ประโยชน์ได้
29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทําให้ กจิ การมีกาํ ไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้
การประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ อาจรวมจํานวนที่กิจการ
ได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์บางรายการที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี หากกิจการมีหลักฐาน
เพียงพอที่แสดงถึงความเป็ นได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ี
วัดมูลค่ าสินทรั พย์ด้วยมูลค่ ายุ ติธรรม กิจการต้ องพิ จารณาว่ ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่ า
มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ที่กจิ การจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซ่ึงมากกว่ามูลค่าตามบัญชี
กรณีดั งกล่ าวรวมถึงกรณีท่ีกิจ การคาดว่ า จะถือตราสารหนี้ ที่มีอัต ราดอกเบี้ยคงที่ไ ปจนครบ
กําหนดและได้ รับกระแสเงินสดตามสัญญา
การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีท่ีกิจการปฏิบัติเพื่อสร้ างหรือเพิ่มกําไรทางภาษีในงวดใด
งวดหนึ่ง ก่อนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ
กิจการสามารถสร้ างหรือเพิ่มกําไรทางภาษีได้ โดย
30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้ าง
30.2 ชะลอสิทธิเรียกร้ องการหักค่าใช้ จ่ายบางรายการจากกําไรทางภาษีไปในงวดอื่น
30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ท่มี ีราคาเพิ่มขึ้น แต่กิจการไม่สามารถปรับปรุง
ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อสะท้ อนราคาที่เพิ่มขึ้น และ
30.4 ขายสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดรายได้ ท่ไี ม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่ น ในบางประเทศรายได้
จากพันธบัตรรัฐบาลไม่ ต้องเสียภาษี) เพื่อนําเงินไปซื้อเงินลงทุนที่ก่อให้ เกิดรายได้
ที่ต้องเสียภาษีแทน
ถึงแม้ ว่าการวางแผนทางภาษีเป็ นการขยับกําไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ ข้ ึนมาอยู่ในงวดก่อนหน้ า
การนํา ผลขาดทุ น ทางภาษี หรื อ เครดิ ต ภาษี ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ยั ง ขึ้ นอยู่ กั บ ผลกํา ไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกิดจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดในอนาคตด้ วย
ในกรณี ท่ีกิจ การมี ป ระวั ติ ก ารขาดทุ น ในงวดที่ผ่ า นมาไม่ น าน ให้ กิจ การพิ จ ารณาแนวทาง
ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 35 และ 36
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าความนิยม

32ก

ถ้ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องค่ า ความนิ ย มที่เ กิด จากการรวมธุ ร กิจ น้ อ ยกว่ า ฐานภาษี ผลแตกต่ า ง
ที่เกิดขึ้นจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของค่าความนิยมจะต้ องรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งในการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
การรวมธุรกิจ ซึ่งมูลค่ าขึ้นอยู่ กับความเป็ นไปได้ ท่ีว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี
การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมือ่ เริม่ แรก
33

มีสถานการณ์หนึ่งที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรู้สินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก
คือ กรณีท่กี จิ การได้ รับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ไี ม่ต้องเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการนําเงิน
อุดหนุนดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ในทางภาษีกจิ การไม่สามารถนํามูลค่า
เงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ (ซึ่งเท่ากับฐานภาษี) ได้ มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์จึงตํ่ากว่าฐานภาษีและทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีข้ ึน หรือในอีกกรณีหนึ่ง
กิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งทําให้ เกิดผลต่างระหว่าง
รายได้ รอการตัดบัญชีกบั ฐานภาษีซ่ึงมีค่าเป็ นศูนย์ จึงทําให้ เกิดเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีข้ นึ
ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธกี ารนําเสนออย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ รอการตัดบัญชีได้ ด้ วยเหตุผลตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 22
ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้
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กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษี
ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้เ ท่ า ที่มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า กิ จ การจะมี กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคต
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ดงั กล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ัง
ไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นาํ ไปหักภาษี แต่ท้งั นี้การที่กจิ การมีผลขาดทุน
ทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เป็ นหลักฐานสําคัญที่แสดงว่ากิจการอาจจะไม่ มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
ดังนั้น เมื่อกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เ กิ ด จากผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ียั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ หรื อ เครดิ ต ภาษี ท่ียั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ไ ด้ เท่ า ที่กิจ การมี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ มาใช้ ประโยชน์ได้
ในสถานการณ์ข้างต้ น ย่ อหน้ าที่ 82 กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับมูลค่ าของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุนการรับรู้รายการ
กิจการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความน่าจะเป็ นว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ีไม่ ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้
หรือไม่
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กิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหน่ วยงานที่จัดเก็บภาษี
และหน่ วยเสียภาษีเดียวกัน ในจํานวนที่เพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้
หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่
36.2 มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ห รื อ ไม่ ว่า กิจ การจะมี กาํ ไรทางภาษี ก่อ นที่ผ ลขาดทุ น
ทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ จะหมดอายุลง
36.3 ผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ น้ัน เกิดจากสาเหตุท่สี ามารถระบุได้ และเหตุการณ์น้ัน
ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และ
36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 30) เพื่อสร้ างกําไรทางภาษีให้ เกิดขึ้นในงวด
ที่สามารถนําผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์
ได้ หรือไม่
หากไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีท่เี พียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จาก
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ ท้ังหมด กิจการไม่ ควรรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับส่วนนั้น
36.1

การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีย่ งั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
37

ทุ ก วั น ที่ส้ ิ น รอบระยะเวลารายงาน กิจ การจะประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ที่ยังไม่ ได้ รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ียังไม่ ได้ รับรู้น้ันได้
ตามจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่จะทําให้ ได้ รับ
ประโยชน์ ในอนาคตจากสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ดังกล่ าว เช่ น การที่สถานการณ์
ทางการค้ า ปรั บ ตั ว ดี ข้ ึ นอาจส่ ง ผลให้ กิจ การจะมี ก ํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่จ ะรั บ รู้
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณฑ์ ท่ีก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 24 หรื อ 34
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ การที่ กิ จ การจะประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ใ หม่
ณ วันที่รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 67 และ 68)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน

38

ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม
หรื อส่วนได้ เสียในการร่ วมการงาน (ซึ่งหมายถึงส่ วนแบ่ งของบริ ษัทใหญ่ หรื อส่ วนแบ่ งของ
ผู้ ลงทุ น ในสินทรั พย์ สุทธิของบริ ษั ทย่ อย สาขา บริ ษั ทร่ วม หรื อผู้ ถู กลงทุ น ซึ่ งรวมถึ งมู ลค่ า
ตามบั ญชี ข องค่ า ความนิ ย มด้ ว ย) มี จํา นวนแตกต่ า งจากฐานภาษี (ซึ่ ง มั ก เท่ า กับ ราคาทุ น )
ของเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสีย ผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายสถานการณ์ เช่น
38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมการงานมีกาํ ไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร
38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีท่บี ริษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยไม่ได้ ต้งั อยู่ในประเทศเดียวกัน และ
38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
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ในงบการเงินรวม จํานวนของผลแตกต่างชั่วคราวอาจต่างจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับ
เงิ น ลงทุ น ในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การของบริ ษั ท ใหญ่ หากบริ ษั ท ใหญ่ บั น ทึก เงิ น ลงทุ น ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่
กิ จการต้องรับรู ห้ นี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ย ภาษี
ทุ กรายการที่เ กี่ยวข้อ งกับเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ทั ย่ อย สาขาและบริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เ สี ย
ในการร่วมการงาน ยกเว้นเมือ่ เข้าเงือ่ นไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้
39.1 บริ ษทั ใหญ่ ผู ล้ งทุ น ผู ร้ ่ วมค้า หรื อผู ร้ ่ วมดําเนินงานสามารถควบคุ มระยะเวลา
ในการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว และ
39.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่ างชัว่ คราว
ในอนาคตอันใกล้
เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็ นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่
จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนนั้น
(รวมถึงผลแตกต่ างชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไม่ ได้ จัดสรรและจากผลต่ างในการแปลงค่ า
เงินตราต่ างประเทศ) เกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ บริ ษัทใหญ่ มักจะไม่ สามารถ
ประมาณจํา นวนภาษี เ งิ น ได้ ท่ีจ ะต้ อ งจ่ า ย เมื่ อ มี ก ารกลั บ รายการของผลแตกต่ า งชั่ ว คราว
ด้ วยเหตุน้ ี เมื่อ บริ ษั ทใหญ่ ตั ด สิน ใจที่จ ะไม่ ใ ห้ มีการจั ด สรรกํา ไรของบริ ษั ท ย่ อ ยในระยะเวลา
อนาคตอันใกล้ บริษัทจึงไม่ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ข้อกําหนดในย่ อหน้ านี้
สามารถนําไปถือปฏิบัติกบั เงินลงทุนในสาขาด้ วย
กิ จ การวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น ด้ ว ยสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการดํา เนิ น งาน
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ) หากกิจการต้ องคํานวณกําไรหรือขาดทุนทางภาษีด้วยสกุลเงินที่ต่างกัน (ซึ่งมีผลให้
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินของกิจการต่างกันด้ วย) การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนจะทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวซึ่งทําให้ กิจการต้ องรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูเงื่อนไขตามย่ อหน้ าที่ 24) และจะรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 58)
ผู้ลงทุนในบริษัทร่ วมที่ไม่ สามารถควบคุมกิจการนั้นได้ และมักจะไม่ สามารถกําหนดนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนั้น หากไม่มีข้อตกลงพิเศษที่กาํ หนดว่าบริษัทร่ วมจะไม่จ่ายเงินปั นผล
ในอนาคตอันใกล้ จากกําไรของบริ ษัทร่ วม ผู้ ลงทุนต้ องรั บรู้หนี้ สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ องเสี ย ภาษี ซ่ึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม
ในบางกรณีผ้ ู ลงทุ น อาจไม่ ส ามารถประเมิน จํา นวนภาษี เ งิน ได้ ท่ีจ ะต้ อ งชํา ระในกรณีท่ีไ ด้ รั บ
ประโยชน์ จ ากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มได้ แต่ ส ามารถประเมิ น จํา นวนขั้ น ตํ่า และระบุ ไ ด้ ว่ า
ภาษีท่ีต้องจ่ ายเท่ากับหรื อสูงกว่ าจํานวนขั้นตํ่าได้ ในกรณีน้ ีจะใช้ จาํ นวนที่ประเมินนี้วัดมู ลค่ า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ข้ อตกลงระหว่างผู้ร่วมการงานในการร่ วมการงานมักเกี่ยวข้ องกับการแบ่งปั นกําไรและข้ อกําหนด
เกี่ ย วกั บ การแบ่ ง ปั น กํา ไรต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ห รื อ อนุ มั ติ โ ดยเสี ย งส่ ว นใหญ่
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44

45

ตามจํานวนที่ระบุ หากผู้ร่วมค้ าหรือผู้ร่วมดําเนินงานสามารถควบคุมจังหวะเวลาการแบ่งปันกําไร
จากการร่ วมการงานได้ และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่า จะไม่ มีการแบ่ งปั นกําไรในอนาคต
อันใกล้ ผู้ร่วมค้ าหรือผู้ร่วมดําเนินงานไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กิจการต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุกรายการที่เกิดขึ้ นจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่ วม และส่ วนได้เสียใน
การร่วมการงาน ก็ต่อเมือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้ และ
44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ได้
ในการตัดสินว่ ากิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้ หักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย สาขา และบริษัทร่ วม และส่วนได้ เสียใน
การร่วมการงานหรือไม่น้ัน กิจการจะพิจารณาตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลค่า
46

47

48

49

50

กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า หนี้ สิ น (หรื อ สิ น ทรัพ ย์) ภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั และงวดก่ อ น
ตามจํ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ ายชําระแก่ (หรือได้รบั คืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ ีผลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้องวัดมู ลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสําหรับงวด
ที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการ
คาดว่าจะจ่ ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่
หรือทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ปกติกจิ การจะวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันรวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สนิ
ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี โดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) ที่มี ผลบั งคั บใช้ แล้ ว
แต่ในบางประเทศ การประกาศใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาล มีผลกระทบ
สําคัญต่อการบังคับใช้ จริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในสถานการณ์เช่นนี้
กิจการต้ องวัดมูลค่ าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่รัฐบาลประกาศ
เมื่อกิจการต้ องเสียภาษีในอัตราภาษีท่แี ตกต่างกันสําหรับรายได้ ทางภาษีในแต่ละระดับ กิจการ
ต้ องวัดมู ลค่ าสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษี เฉลี่ยที่คาดว่ า
จะต้ องใช้ กบั กําไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่กจิ การคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชั่วคราว
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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51

51ก

การวัดมู ลค่ าของหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบ
ทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือจะ
จ่ ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ ายชําระหนี้สิน อาจส่ง
ผลกระทบต่อรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้
51ก.1 อัตราภาษีท่ใี ช้ เมื่อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สนิ ตามมูลค่า
ตามบัญชี และ
51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น
ในกรณีน้ ี กิจการต้ องวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีโดยใช้ อตั ราภาษีและฐานภาษีท่สี อดคล้ องกับลักษณะที่กจิ การได้ รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สนิ
ตัวอย่าง ก (ตัวอย่าง ก นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่างอัตรา
ภาษีจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ กรณีนจึี้ งไม่เกิดขึ้ นกับประเทศไทย)
สิ น ทรั พ ย์ ร ายการหนึ่ ง ในที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ท่ า กั บ 100 แต่ มี
ฐานภาษีเพียง 60 ประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่ า กรณีท่ีมีกาํ ไรจากการจําหน่ ายสินทรั พย์กิจการ
คํา นวณภาษี โ ดยใช้ อั ต ราภาษี ร้ อยละ 20 ซึ่ ง ไม่ เ ท่ า กั บ อั ต ราภาษี ใ นกรณี อ่ ื น ที่ เ สี ย ภาษี
อัตราร้ อยละ 30
ตามตัวอย่าง กิจการรับรูห้ นี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ
คาดว่า จะจํา หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วเมื ่อ ไม่ ใ ช้ง านต่ อ ไป กิ จ การจะรับ รู ห้ นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีเท่ากับ 12 (คํานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์
ดังกล่าว แต่จะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์มลู ค่าตามบัญชีโดยการใช้งานสินทรัพย์นนั้ แทน
ตั ว อย่ า ง ข (ตั ว อย่ า งนี้ ให้ อ ้า งอิ ง ได้ก ับ มาตรา 65 ทวิ (3) แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร
อย่ างไรก็ ตาม ประเทศไทยไม่ มี ก รณี นี้ เพราะประมวลรัษ ฎากรจั ด เก็ บ ภาษี กํ า ไรจาก
การจํ าหน่ายสินทรัพย์โดยคํานวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)
สิ น ทรั พ ย์ ร ายการหนึ่ ง ในที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ร าคาทุ น 100 มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 80
ซึ่งกิจการได้ ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็ น 150 และไม่มีการทํารายการปรับปรุงทางภาษีสาํ หรับ
การตีราคาสินทรัพย์น้ ี ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตราภาษีคือ
ร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในกรณีน้ ีมีข้อสังเกตว่า ถ้ ากิจการจําหน่ ายสินทรัพย์ดังกล่ าวได้ สูง
กว่าราคาทุน กิจการต้ องนําค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจาํ นวน 30 มารวมเป็ นกําไรทางภาษี
แต่ส่วนของรายรับที่สงู กว่าต้ นทุนนั้นไม่ต้องนํามาเสียภาษี
ฐานภาษี ของสินทรัพย์ดงั กล่าวเท่ากับ 70 และผลแตกต่ างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี เท่ากับ 80
(เกิ ด จากการนํ า มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ ที ่ตี ร าคาใหม่ 150 ลบด้ว ยฐานภาษี ข องสิ น ทรัพ ย์ 70)
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ตั ว อย่ า ง ข (ตั ว อย่ า งนี้ ให้ อ ้า งอิ ง ได้ก ับ มาตรา 65 ทวิ (3) แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร
อย่ างไรก็ ตาม ประเทศไทยไม่ มี ก รณี นี้ เพราะประมวลรัษ ฎากรจั ด เก็ บ ภาษี กํ า ไรจาก
การจํ าหน่ายสินทรัพย์โดยคํานวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)
ถ้ากิจการคาดว่าจะไม่จาํ หน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวแต่ จะใช้งานสินทรัพย์จนครบอายุสินทรัพย์
กิ จ การต้อ งมี ร ายได้ท างภาษี จํ า นวนถึ ง 150 แต่ ทั้ง นี้ กิ จ การมี ร ายจ่ า ยค่ า เสื ่ อ มราคา
ทางภาษี เ พี ย ง 70 ในการนี้ ทํา ให้คํ า นวณหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ไ ด้เ ท่ า กับ 24
(คํานวณจาก 80 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะจําหน่ายสินทรัพย์นนั้ ไปในทันที โดยได้รบั เงิน
ค่าจําหน่าย 150 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณได้ดงั นี้
ผลแตกต่าง
หนี้สิน
อัตราภาษี
ชัว่ คราวทีต่ อ้ ง
ภาษีเงินได้
เสียภาษี
รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
30
30%
9
กําไรส่วนที่เกินต้ นทุน
50
- 080
9
รวม
(หมายเหตุ ย่อหน้าที ่ 61ก กําหนดไว้ว่า ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ พิ่ มขึ้นจากการตี ราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ )
ตัวอย่าง ค (ตัวอย่าง ค นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่เท่ ากันระหว่ าง
อัตราภาษี จากการจํ าหน่ ายสินทรัพย์และอัตราภาษี ปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึ งไม่ เกิดขึ้ นกับ
ประเทศไทย)
ตัวอย่ างนี้เหมือนกรณีของตัวอย่ าง ข ยกเว้ นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์รายการดังกล่ าว
ในราคาสู ง กว่ า ราคาทุ น ต้ อ งนํา ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมทางภาษี ม ารวมเป็ นกํา ไรทางภาษี
(อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 30) ส่วนกําไรจากการขายที่คาํ นวณจากราคาขายหลังจากหักต้ นทุน
ที่ปรับปรุงด้ วยภาวะเงินเฟ้ อจํานวน 110 เสียภาษีท่อี ตั ราภาษีเท่ากับร้ อยละ 40
ถ้ากิ จการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการใช้งานสินทรัพย์
ดัง กล่ า ว กิ จ การต้อ งมี ร ายได้ท างภาษี ไ ด้เ ท่ า กับ 150 แต่ กิ จ การจะมี ร ายจ่า ยที ่เ กี ่ย วข้อ ง
ทางภาษี ในรู ปค่ าเสือ่ มราคาได้เพี ยง 70 ในกรณี น้ ี ฐานภาษี ของสินทรัพย์เท่ ากับ 70 ทําให้
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีเท่ากับ 80 และมีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ
24 (80 x 30%) ซึง่ เท่ากับในกรณีของตัวอย่าง ข
ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทันทีทีร่ าคา 150 กิจการสามารถหักต้นทุนทีป่ รับปรุงด้วยอัตราเงินเฟ้ อได้ที ่ 110 ทําให้เกิดกําไร
สุ ท ธิ เ ท่ า กั บ 40 ซึ ่ ง ต้ อ งเสี ย ภาษี ที ่ อั ต ราร้อ ยละ 40 นอกจากนี้ ค่ า เสื ่ อ มราคาสะสม
ทางภาษี 30 จะถู กนํ าไปรวมเป็ นกํ าไรทางภาษี ซึ่งต้องเสี ยภาษี ที ่อั ตราร้อยละ 30 ในกรณี น้ ี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ตัวอย่าง ค (ตัวอย่าง ค นี้ เป็ นกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไม่เท่ ากันระหว่ าง
อัตราภาษี จากการจํ าหน่ ายสินทรัพย์และอัตราภาษี ปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึ งไม่ เกิดขึ้ นกับ
ประเทศไทย)
ฐานภาษี คือ 80 (110 - 30) ทําให้เกิดผลแตกต่ างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี เท่ากับ 70 และมี
หนี้ สิน ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีเท่ ากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่ า งไรก็ดี
หากวิธีการคํานวณ ฐานภาษี หาได้ยากกว่าทีแ่ สดงในตัวอย่าง กิจการอาจพิ จารณาหลักการ
พื้นฐานตามย่อหน้าที ่ 10 ประกอบ
(หมายเหตุ ย่อหน้าที ่ 61ก กําหนดไว้ว่า ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ พิ่ มขึ้นจากการตี ราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ )
51ข

51ค

หากหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี เ กิ ด ขึ้ นจาก
การตีราคาสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ คิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคาร
และอุปกรณ์ การวัดมูลค่าหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้ องสะท้ อนผลทางภาษีท่จี ะได้ รับจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ไี ม่ มีการเสื่อมราคาโดยการขาย
โดยไม่คาํ นึงถึงเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ดังนั้นหากกฎหมายภาษีอากร
กําหนดให้ ใช้ อตั ราภาษีเฉพาะของมูลค่าภาษีจากการขายสินทรัพย์ซ่ึงแตกต่างจากอัตราภาษีท่เี กิด
จากการใช้ สินทรัพย์แล้ ว ให้ ใช้ อัตราภาษีท่ีเกิดจากการขายสินทรัพย์ในการวัดมูลค่ าหนี้สินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ คิด
ค่าเสื่อมราคานั้น
หากหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี เ กิด ขึ้ นจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ การลงทุ น จะเป็ นมู ล ค่ า ที่ จ ะได้ รั บ คื น จากการขาย ดั ง นั้ น หากข้ อ สั น นิ ษ ฐานเป็ นจริ ง
การวั ด มู ลค่ า หนี้ สิน ภาษี เงิ น ได้ รอการตัด บั ญ ชี หรื อสิน ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้ รอการตัด บั ญ ชี ต้ อ ง
สะท้ อนผลทางภาษีท่จี ะได้ รับจากมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการขาย
หากข้ อสันนิษฐานนี้มีข้อโต้ แย้ งว่าไม่จริงโดยถ้ าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้มีการคิดค่าเสื่อม
ราคาและถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอดอายุ ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมากกว่ าที่จะขาย ต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 51
และ 51ก
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ตัวอย่าง เพือ่ อธิบายย่อหน้าที่ 51ค
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น หนึ่ ง มี ร าคาทุ น 100 และมี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม 150 ซึ่ ง
วัดมูลค่ายุติธรรมตามวิธีท่กี าํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพื อ่ การลงทุน ซึ่งประกอบด้ วยที่ดินราคาทุน 40 โดยมีมูลค่ายุติธรรม 60 และอาคารหลัง
หนึ่งราคาทุน 60 และมีมูลค่ายุติธรรม 90
ที่ดินมีอายุการใช้ งานที่ไม่จาํ กัด
ค่ าเสื่อมราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็ น 30 กําไรที่ยังไม่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่กระทบกําไรทางภาษีถ้าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนถูกขายในราคาสูงกว่าราคาทุน การกลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมจํานวน 30
จะถูกรวมเป็ นกําไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้ อยละ 30 สําหรับยอดขายส่วนที่เกินกว่า
ราคาทุน อัตราภาษีเป็ นร้ อยละ 25 สําหรั บสินทรั พย์ท่ีถือไว้ น้อยกว่ า 2 ปี และอัตราภาษี
ร้ อยละ 20 สําหรับสินทรัพย์ท่ถี อื ตั้งแต่ 2 ปี เป็ นต้ นไป
เนื ่องจากอสังหาริ มทรัพย์เพื ่อการลงทุนวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุ ติ ธรรมตามวิธี ที ่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 40 เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน มีขอ้ สันนิษฐานว่ากิจการ
จะได้รบั คื นมูลค่ าจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทัง้ สิ้นจากการขาย หากข้อสันนิษฐานนัน้
เป็ นจริง ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะเป็ นผลสะท้อนจากการได้รบั คืนมูลค่าจากการขาย ราวกับ
ว่ากิจการคาดหวังรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินก่อนการขาย
ฐานภาษี ของที ด่ ิ นหากมี การขายคื อ 40 และมี ผลแตกต่ างชั่วคราวที ต่ อ้ งเสี ยภาษี อีก 20
(60–40) ฐานภาษี ของอาคารหากขายอาคารคื อ 30 (60–30) และมีผลแตกต่ างชัว่ คราว
ที ่ต ้อ งเสี ย ภาษี อี ก 60 (90–30) รวมผลแตกต่ า งชั่ว คราวที ่ต ้อ งเสี ย ภาษี ที ่เ กี ่ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคือ 80 (20+60)
ดัง นัน้ ตามย่ อ หน้า ที ่ 47 อั ต ราภาษี คื อ อั ต ราที ่ค าดว่า จะถื อ ปฏิ บัติ สํา หรับ งวดเมื ่อ รับ รู ้
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ดังนัน้ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถกู คํานวณดังต่อไปนี้
หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากทีถ่ ือไว้เป็ นเวลามากกว่า 2 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ทีต่ อ้ งเสียภาษี
ภาษีส่วนที่เป็ นค่าเสื่อมราคาสะสม
30
ส่วนที่เกินกว่าราคาทุน
50
รวม
80

อัตราภาษี
30%
20%

หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
9
10
19

หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากทีถ่ ือไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า 2 ปี การคํานวณข้างต้นจะ
แก้ไขโดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 25 แทนทีจ่ ะเป็ นอัตราร้อยละ 20 ในส่วนทีเ่ กินกว่าราคาทุน
หากกิ จ การถื อ ครองอาคารเพื ่อ วัต ถุป ระสงค์ เ พื ่อ ให้ไ ด้รับ ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ เกื อ บ
ทัง้ หมดจากอาคารตลอดอายุของอาคารมากกว่าทีจ่ ะขาย ข้อสันนิ ษฐานนี้ จะเป็ นที โ่ ต้แย้ง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ตัวอย่าง เพือ่ อธิบายย่อหน้าที่ 51ค
สํา หรับ อาคาร อย่ า งไรก็ดี ที ่ดิ น ไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื ่อ มราคา ถ้า เป็ นไปตามข้อ สัน นิ ษ ฐาน
ดังกล่าวหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสะท้อนผลทีจ่ ะได้รบั คืนจากมูลค่าตามบัญชีของ
อาคารจากการใช้และมูลค่าตามบัญชีของทีด่ ินจากการขาย
ฐานภาษีของอาคารหากถือไว้เพือ่ ใช้ คื อ 30 (60-30) และมีผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสีย
ภาษีคือ 60 (90-30) เป็ นผลให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ 18 (60 x 30%)
ฐานภาษี ของทีด่ ินทีถ่ ือไว้เพื ่อขายคื อ 40 และมีผลแตกต่ างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษี คื อ 20
(60 – 40) เป็ นผลทําให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ 4 (20 x 20%)
หากสัน นิ ษ ฐานว่า จะได้รับ คื น จากการขายอาคาร หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชีของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน คือ 22 (18 + 4)
51ง

51จ

52
52ก

52ข

ข้ อ สัน นิษ ฐานตามย่ อ หน้ า ที่ 51ค ใช้ ก ับ หนี้ ส ิน ภาษีเ งิน ได้ ร อการตัด บัญ ชีห รือ สิน ทรัพ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการรวมธุรกิจ
หากกิจการใช้ วิธมี ูลค่ายุติธรรมเมื่อมีการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในภายหลัง
ย่ อหน้ าที่ 51ข ถึง 51ง ไม่ เปลี่ยนข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 24 ถึง 33 (ผลแตกต่ างชั่วคราว
หั กภาษี) และย่ อหน้ าที่ 34 ถึง 36 (ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ )
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เมื่อมีการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ย้ ายและแก้ ไขลําดับย่อหน้ าใหม่เป็ น 51ก)
ในบางประเทศ กิจการจ่ ายภาษีเงินได้ ในอัตราที่สูงกว่ า หรื อตํ่ากว่ าอัตราปกติ หากกิจการนํา
กําไรสุทธิหรือกําไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นของ
กิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจได้ รับคืนหรือจ่ายชําระภาษีเงินได้ หากกิจการนํากําไรสุทธิ
หรื อกําไรสะสมไม่ ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ ายเป็ นเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้ นของกิจการ
ซึ่งในสถานการณ์เหล่ านี้ กิจการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน
รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษีท่ใี ช้ กับกําไรที่ยังไม่ได้
จัดสรร
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ตัวอย่าง ประกอบย่อหน้าที่ 52ก และ 57ก (ตัวอย่างนี้ ไม่ตรงกับข้อกฎหมายไทย เนือ่ งจาก
ตัวอย่างนี้ สมมติว่าอัตราภาษีสําหรับกําไรสะสมไม่จัดสรรสู งกว่ าอัตราภาษีสําหรับกําไร
สะสมจัดสรร)
ตัวอย่ างต่ อไปนี้ เป็ นตัวอย่ างเกี่ยวกับการวัดมูลค่ าของสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของ
งวดปั จ จุ บั น และสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ส ํา หรั บ กิ จ การที่ อ ยู่
ในประเทศที่ต้องเสียภาษีเงิน ได้ สาํ หรับ กําไรสะสมที่ยัง ไม่ไ ด้ จัด สรรในอัต ราที่สูง กว่า ปกติ
(เช่ น อัต ราร้ อ ยละ 50) โดยกิจ การสามารถขอคืน ภาษีไ ด้ เ มื่ อ กิจ การมีก ารจัด สรรกํา ไร
อัตราภาษีสาํ หรับกําไรที่จัดสรรแล้ วคือ 35% ณ วันที่ส้ นิ รอบระยะเวลารายงาน 31 ธันวาคม
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25X1 กิจการไม่รับรู้หนี้สินสําหรับเงินปั นผลที่เสนอหรือประกาศจ่ายภายหลังวันที่ส้ ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ดังนั้ น กิจการจึงไม่รับรู้เงินปั นผลสําหรับปี 25X1 กําไรที่ต้องเสียภาษี
เงินได้ สาํ หรับปี 25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีสทุ ธิสาํ หรับปี
25X1 เท่ากับ 40,000
กิจการรับรูห้ นี้ สินภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบัน และค่ าใช้จ่ายภาษี เงินได้สําหรับงวดปั จจุบัน
จํา นวน 50,000 ทัง้ นี้ กิ จ การยัง ไม่ ต อ้ งรับ รู ส้ ิ น ทรัพย์ที ่กิจ การอาจได้รับ จากการได้เงิ น คื น
บางส่วน (จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี ) เมือ่ ได้จา่ ยเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการยัง
รับ รู ห้ นี้ ส ิน ภาษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี และค่า ใช จ้ า่ ยภาษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี จํา นวน
20,000 (40,000 x 50%) ซึ ง่ แสดงถึง จํา นวนภาษีเ งิน ได ท้ ี ก่ ิจ การจะต้อ งจ่า ยเมื อ่ ใช้
ประโยชน์จ ากสิน ทรัพ ย์ห รือ เมื อ่ จ่า ยชํ า ระหนี้ ส ิน โดยอิ ง ตามอัต ราภาษีที ใ่ ช ก้ บั กํ า ไร
ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
ต่ อมาวันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการรับรู้เงินปั นผลจํานวน 10,000 ซึ่งเป็ นเงินปั นผลจาก
กําไรจากการดําเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็ นหนี้สนิ
ณ วันที ่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการต้องรับรูเ้ งินภาษีได้รบั คืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีจาํ นวน
1,500 (ซึ ง่ เท่ากับร้อยละ 15 ของเงินปันผลทีร่ บั รูเ้ ป็ นหนี้ สินแล้ว) โดยรับรู เ้ ป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และหักจากค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้ของงวดปัจจุบนั สําหรับปี 25X2
53
54
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กิจการต้องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การคํานวณหาจํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
โดยใช้ อัตราคิดลดจะเชื่อถือได้ กต็ ่ อเมื่อกิจการจัดทําตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลา
ที่จะเกิดการกลับรายการของผลแตกต่ างชั่วคราวแต่ ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่ าว
ไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซ้ อนมากเกินไป ดังนั้น จึงเป็ นการไม่สมควรที่จะ
กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งคิ ด ลดสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บัญ ชี หากมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อนุ ญ าตแต่ ไ ม่ บั ง คั บ การคิ ด ลดจะทํา ให้ งบการเงิ น ระหว่ า งกิ จ การต่ า งๆ
ไม่ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไม่ กาํ หนดหรืออนุ ญาตให้ มี
การคิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กิจการคํานวณผลแตกต่างชั่วคราวโดยอ้ างอิงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถึงแม้ ว่า
มูลค่ าตามบัญชี น้ั นจะได้ มาจากการคิดลดก็ตาม เช่ น กรณีของภาระผู กพั นผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
กิจการต้องทบทวนมู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และกิ จ การต้ อ งลดมู ลค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัด บัญ ชี ล ง เมื่ อ เห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ จ ะมี กํ า ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ทั้งนี้ การปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงนั้น กิจการต้องกลับรายการสินทรัพย์
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีให้เท่ากับจํ านวนทีม่ ีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
57

57ก

การบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการหรือ
เหตุการณ์อ่ ืน ๆ ต้ องสอดคล้ องกับ การบัญ ชี สาํ หรั บ การรั บ รู้รายการหรื อเหตุการณ์เหล่ านั้น
โดยกําหนดหลักการนี้ไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ถึง 68ค
กิจการต้ องรั บรู้ภาษี เงินได้ จากเงินปั นผลตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน เมื่อกิจการรับรู้หนี้สินจากการจ่ ายเงินปั นผล ภาษีเงินได้
จากเงิ น ปั น ผลจ่ า ยดั ง กล่ า วนั้ น มี ค วามสัม พั น ธ์โ ดยตรงกับ รายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ที่
ก่อให้ เกิดกําไรที่สามารถจัดสรรได้ มากกว่าที่จะเป็ นรายการกับผู้ถือหุ้น ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้
ภาษีเงินได้ จากเงินปันผลจ่ายดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนของ
ผู้ถอื หุ้นให้ สอดคล้ องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้นที่เป็ นเหตุให้ เกิดการรับรู้
ภาษีเงินได้ ดังกล่าว
รายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน

58
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กิจการต้องรับรู ภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อ
ค่ า ใช้จ่ า ยและนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ สํ า หรับ งวด เว้น แต่ ภ าษี เ งิ น ได้
ทีเ่ กิดขึ้ นจากรายการใดรายการหนึง่ ต่อไปนี้
58.1 รายการหรื อเหตุ การณ์ที่ กิ จการรับรู ้นอกกํ าไรหรื อขาดทุ น ทั้งในกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือ
ต่างกัน (ดูย่อหน้าที่ 61ก ถึง 65) หรือ
58.2 การรวมธุ รกิ จ (นอกจากการซื้ อธุ รกิ จโดยกิ จการที่ดําเนินธุ รกิ จ ด้านการลงทุน
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
ซึ่งกําหนดให้วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน) (ดู ย่อหน้าที่ 66
ถึง 68)
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อ
กิจ การนํา รายได้ ห รื อค่ า ใช้ จ่ า ยไปรวมคํา นวณกํา ไรทางบัญ ชี ใ นงวดบัญ ชี หนึ่ ง แต่ นํา ไปรวม
คํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่แตกต่างไป กิจการจึงต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชีท่เี กิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
59.1 รายได้ ดอกเบี้ย ค่ าสิทธิ และเงินปั นผลที่กิจการมีสิทธิได้ รับและนําไปรวมในกํา ไร
ทางบัญชีตามเกณฑ์การรั บรู้ท่ีกาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที ท่ ํากับลูกค้า หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
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เรื่อง เครื อ่ งมือทางการเงิน แต่ นาํ ไปรวมในกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด
และ
59.2 ต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 38 เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตัว ตน และทยอยตั ดจําหน่ ายเข้ ากําไรหรื อขาดทุ น
แต่กจิ การนําจํานวนดังกล่าวไปถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีท้งั จํานวนเมื่อเกิดขึ้น (แต่กรณีน้ ี
ประมวลรัษฎากรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ หักค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2))
มูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ ว่าจะไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ า ของผลแตกต่ างชั่ วคราวที่เกี่ย วข้ อ ง
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้
60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ
60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการได้ รับประโยชน์ท่คี าดไว้ จากสินทรัพย์
กิ จ การต้ องรั บ รู้ ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ี เ กิ ด ขึ้ นในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ยกเว้ นในกรณี
ที่ภ าษี เงิน ได้ รอการตัด บั ญ ชี น้ั น เกี่ยวข้ องกับรายการที่เ คยรั บ รู้ไ ว้ น อกกํา ไรหรื อ ขาดทุ น แล้ ว
ในอดีต (ดูย่อหน้ าที่ 63)
รายการทีร่ บั รูน้ อกกําไรหรือขาดทุน

61
61ก

62

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้องรับรู ภ้ าษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี นอกกําไรหรือ
ขาดทุน หากภาษีที่เกิดขึ้ นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่บนั ทึ กนอกกําไรหรื อขาดทุน ไม่ ว่าใน
งวดบัญ ชี เ ดี ย วกัน หรื อ ต่ า งงวดกัน ดัง นั้น ภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั และภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการดังต่อไปนี้ ทั้งทีร่ บั รูใ้ นงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน
61ก.1 ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการที่ตอ้ งรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ดูย่อหน้าที่ 62)
61ก.2 โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ าของ สํ าหรับรายการที่ ต ้องรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุ ญาตให้ กิจการรับรู้รายการบัญชีบางรายการ
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น
62.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าตามบัญชีท่ีเกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์) และ
62.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
62.3 ผลต่ า งของอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด จากการแปลงค่ า งบการเงิ น ของหน่ ว ยงาน
ต่ างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
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62ก

63

64

65

62.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตให้ กจิ การบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรง
ไปยังส่วนของเจ้ าของ เช่น
62ก.1 การปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่ต้ อ งปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง หรื อ การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด) และ
62ก.2 มู ลค่ าที่เกิดจากการรั บรู้เริ่ มแรกของส่ วนประกอบของทุ นของเครื่ องมื อทางการเงิน
แบบผสม (ดูย่อหน้ าที่ 23)
ในบางสถานการณ์ท่เี ข้ าข้ อยกเว้ น กิจการอาจคํานวณหาจํานวนภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบันและ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับรายการที่รับรู้นอกกําไรหรือขาดทุนได้ ยาก (ทั้งที่รับรู้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) เช่น ในกรณีต่อไปนี้
63.1 การมีอัตราภาษีแบบขั้นบันได ทําให้ กิจการไม่ สามารถกําหนดอัตราภาษีท่ีจะใช้ กับ
ส่วนประกอบของกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหนึ่งส่วนใด
63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้ องกับรายการ
ที่ได้ รับรู้บัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ
63.3 กิ จ การตั ด สิ น ใจที่ จ ะรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี หรื อ จะไม่ รั บ รู้
เต็มจํานวนอีกต่อไป โดยที่สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีน้ัน (ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด) เกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ เคยรับรู้บัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต
ในกรณีดังกล่ าวข้ างต้ น กิจการต้ องกําหนดมูลค่ าภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับรายการที่กจิ การได้ รับรู้บัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนแล้ ว โดยการปันส่วน
ตามสัดส่วนของภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของกิจการในประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง หรืออาจใช้ วิธกี ารปันส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่าสําหรับสถานการณ์ของกิจการได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที ด่ ิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ไม่ ได้ ระบุ ให้ กิจการต้ องโอน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไปยังกําไรสะสมทุกปี ด้ วยมูลค่าที่เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อม
ราคาที่คิ ด จากราคาสิน ทรั พ ย์ ท่ีตี ใ หม่ กับ ค่ า เสื่อ มราคาที่คิ ด จากราคาทุ น เดิ ม ของสิน ทรั พ ย์
หากกิจการทําการโอนเช่ นนั้น มูลค่ าที่โอนต้ องเป็ นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ อง โดยกิจการต้ องนําข้ อกําหนดนี้ไปปฏิบัติกบั การโอนเมื่อมีการจําหน่ายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ด้วยเช่นกัน
เมื่ อกิ จการตี ร าคาสิ น ทรั พย์ เพื่ อวั ต ถุ ประสงค์ ท างภาษี และการตี ร าคาใหม่ น้ั น เกี่ยวข้ องกั บ
การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีท่กี ระทําในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชี
ที่คาดว่ าจะเกิดในงวดอนาคต กิจการต้ องรั บรู้ผลกระทบทางภาษี เงินได้ ท่ีเกิดจากการตี ราคา
สินทรัพย์ และการปรับปรุงฐานภาษี รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้น
อย่ างไรก็ตาม หากการตีราคาสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีน้ันไม่ เกี่ยวข้ องกับการตีราคา
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65ก

สินทรั พย์เพิ่มในทางบัญชี ท่ีกระทําในงวดก่อน หรื อในงวดที่กิจการคาดว่ าจะกระทําในอนาคต
กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่เี กิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกําไรหรือขาดทุน
เมื่ อกิจการจ่ ายเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ น กฎหมายอาจกําหนดให้ กิจการต้ องจ่ ายส่ วนหนึ่ งของ
เงินปันผลให้ แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีแทนผู้ถือหุ้น ในหลายประเทศจํานวนเงินดังกล่าวนี้เรียกว่า
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กิจการต้ องบันทึกภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องจ่ายให้ หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีไว้ ในส่วนของเจ้ าของโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ

66

67

68

ตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่ างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ จากการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ กําหนดให้ กิจการต้ องรั บ รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (กรณีท่เี ป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 24)
หรือ หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจนั้น
ดังนั้น สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะส่งผลกระทบต่อ
มู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย มหรื อ กํา ไรจากการซื้ อในราคาตํ่ า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ กิ จ การรั บ รู้
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ ย่อหน้ าที่ 15.1 กิจการต้ องไม่รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจาก
การรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก
ในการรวมธุรกิจ ความน่าจะเป็ นของการเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีก่อนการรวมธุรกิจ
ของผู้ซ้ ืออาจเปลี่ยนไป ผู้ซ้ ืออาจพิจารณาว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าผู้ซ้ ือจะได้ รับประโยชน์
จากสิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี ซึ่ งยั งไม่ เคยรั บรู้ ในบั ญชี ของตนก่ อนการรวมธุ รกิ จ
ตัวอย่ างเช่ น ผู้ซ้ ืออาจได้ รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ของผู้ซ้ ือโดยการหักจาก
กําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันข้ าม ผลของการรวมธุรกิจอาจทําให้
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากําไรทางภาษี จะเพี ยงพอที่จะทําให้ กิจการได้ รับประโยชน์จาก
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห มดไป ในกรณี น้ ี ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่งในการบันทึกบัญชี การรวมธุรกิจ ดังนั้ น ผู้ ซ้ ือไม่ ต้องนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่ าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือ
กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ
ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีท่ยี กมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอ่นื ของ
กิจการที่ถูกซื้ออาจไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข ที่ต้องแยกรับรู้เมื่อมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจแต่
อาจเกิดขึ้นในภายหลัง กิจการต้ องรั บรู้ผลประโยชน์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้น จริ ง
ภายหลังการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ด้ มาให้ รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่า
ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการได้ รั บ ข้ อ มู ล ใหม่ เ กี่ย วกับ ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ท่ีมี อ ยู่
ณ วันที่ซ้ ือธุรกิจ ต้ องนําไปปรั บลดมู ลค่ าตามบัญชีของค่ าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับ
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68.2

การซื้อธุรกิจ ถ้ ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีคงเหลือต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอ่ ืนที่ได้ มาทุกรายการต้ องรั บรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดให้ รับรู้นอกกําไรหรือขาดทุน)

ภาษี เ งิ นได้ของงวดปั จ จุ บนั และภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญชี ที่เ กิดจากรายการจ่ ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
68ก

68ข

68ค

ในบางประเทศ กิ จ การสามารถนํา จํา นวนค่ า ตอบแทนที่จ่ า ยด้ ว ยหุ้ น ทุ น สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น หรื อ
ตราสารทุนอื่นของกิจการไปถือเป็ นรายจ่ ายที่คาํ นวณทางภาษีเงินได้ จํานวนที่ใช้ หักภาษีอาจ
แตกต่ า งจากค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนสะสม และอาจเกิ ด ในรอบบั ญ ชี ต่ อ มา ตั ว อย่ า งเช่ น
ในบางประเทศ กิจการอาจรับรู้ค่าใช้ จ่ายสําหรับบริการที่ได้ ใช้ ประโยชน์พนักงานเป็ นสิ่งตอบแทน
ตามสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์) แต่จะยังไม่ได้ รับลดหย่อนภาษีจนกว่าจะมีการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้นแล้ ว โดยให้ วัดมูลค่า
ของการลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ
ในทํานองเดียวกับต้ นทุนวิจัยที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษี
ของค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปัจจุบัน (คือจํานวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตให้ หักได้
ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีท่เี ท่ากับศูนย์ เป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีท่กี ่อให้ เกิด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ถ้ าไม่สามารถหาจํานวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตให้
หั ก ได้ ในอนาคต ณ วั น สิ้ นงวด กิ จ การต้ องประมาณโดยใช้ ข้ อมู ล ที่ มี อ ยู่ ณ วั น สิ้ นงวด
เช่น ถ้ าจํานวนที่หน่วยงานภาษีอนุญาตให้ หักได้ ในอนาคตขึ้นอยู่กบั ราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่
ในอนาคต ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีต้องพิจารณาจากราคาหุ้นของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 68ก จํานวนที่ใช้ หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจํานวนที่ใช้ หักภาษี
เงินได้ ในอนาคต ซึ่งคํานวณโดยวิธกี ารในย่อหน้ าที่ 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สะสมที่เกี่ยวข้ อง ย่อหน้ าที่ 58 ระบุให้ กจิ การต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชี เป็ นรายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรื อขาดทุ น สําหรั บงวด
ยกเว้ นภาษีเงินได้ ท่เี กิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ท่กี ิจการรับรู้นอกกําไรหรือขาดทุนใน
งวดบั ญ ชี เ ดี ย วกัน หรื อ ต่ า งกัน หรื อ (2) การรวมธุ ร กิจ (นอกจากการซื้ อธุ ร กิจ โดยกิจ การ
ที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ซึ่งกําหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน)
หากจํานวนที่ใช้ หักภาษี (หรื อประมาณการจํานวนที่ใช้ หักภาษีในอนาคต) สูงกว่ าค่ าใช้ จ่าย
ค่ า ตอบแทนสะสมที่เ กี่ย วข้ อ ง ชี้ ให้ เ ห็น ว่ า จํา นวนที่ใ ช้ หั ก ภาษี ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ย วข้ อ งกับ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ เ กี่ ย วข้ องกั บ รายการที่ เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นของเจ้ าของด้ วย
ในสถานการณ์เช่ นนี้ ส่วนเกินของภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันหรื อภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ
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การแสดงรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
69
70

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การหักกลบ

71

72

73

74

กิ จ การต้อ งนํ า สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั ไปหัก กลบกับ รายการหนี้ สิ น ภาษี
เงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้ ก็ต่อเมือ่
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้งใจจะจ่ ายชําระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ ายชําระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้ ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบันแยกจากกัน
กิจการสามารถนํารายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ ในงบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์
ในทํานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของ
งวดปั จจุบันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบันได้ หากรายการทั้งสองเกี่ยวข้ องกับ
ภาษีเงินได้ ท่จี ัดเก็บโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และหน่วยงานนั้นอนุญาตให้ กิจการจ่าย
ชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียวได้
ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุ่มกิจการ
ไปหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ของงวดปั จ จุ บั น ของอี ก กิ จ การหนึ่ ง ในกลุ่ ม กิ จ การได้
ก็ต่อเมื่อกิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวน
เดียวได้ และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียว และ
ทั้งสองกิจการตั้งใจจะรับชําระสินทรัพย์หรือชําระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
กิจการต้องนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ร อการ
ตัดบัญชี ได้ก็ต่อเมื่อ
74.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบ
กับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
74.2 ทั้ง สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
เกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดย
การเรียกเก็บเป็ นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้
74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกัน หรือ
74.2.2 หน่ วยภาษี ต่างกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ ายหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษี เงิ นได้ข อง
งวดปั จ จุ บ นั ด้ว ยยอดสุ ท ธิ ห รื อ ตั้ง ใจจะรับ คื น สิ น ทรัพ ย์แ ละจ่ า ยชํ า ระ
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75

76

หนี้ สินในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแต่ ละงวดกิ จการคาดว่ าจะจ่ าย
หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ห รื อ รับ ชํ า ระสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีเดียวกัน ก็ต่อเมื่อทั้งสองรายการนี้เกี่ยวข้ องกับ
ภาษีเงินได้ ท่จี ัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ที่ จ ะหั ก กลบสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ของงวดปั จ จุ บั น กั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ของงวดปั จ จุ บั น
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความจํา เป็ นในการจั ด ทํา รายละเอี ย ดตารางเวลาของการกลั บ รายการของ
ความแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ
ในบางสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหั กกลบหนี้สิน
และมีความตั้งใจที่จะชําระภาษีด้วยยอดสุทธิได้ เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่านั้น ในสถานการณ์
เช่ น นี้ กิ จ การต้ อ งจั ด ทํา รายละเอีย ดตารางเวลาที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ เ พื่ อ แสดงว่ า หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีของหน่ วยภาษีหนึ่ง จะส่งผลให้ ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของอีกหน่วยภาษีหนึ่งส่งผลให้ หน่วยภาษีท่สี องจ่ายภาษีลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้และรายได้ภาษีเงิ นได้ที่เกี่ยวข้องกับกําไรหรื อขาดทุ นจากกิ จ กรรม
ตามปกติ

77

77ก

กิจการต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ภาษีเงินได้ทีเ่ กีย่ วข้องกับกําไรหรือ
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไว้ในงบกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นของหนี้ สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชี

78

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ กําหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนบางประเภทเป็ นรายได้ หรือ
ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ผลต่ า งดั ง กล่ า วต้ อ งแสดงไว้ ส่ ว นใดของงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ
ดั ง นั้ น เมื่ อ กิ จ การรั บ รู้ ผลต่ า งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของหนี้ สิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
ต่างประเทศรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการอาจจัดประเภทของผลต่างนั้นเป็ น
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหากพิจารณาแล้ วเห็นว่าการแสดงข้ อมูลดังกล่าว
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินมากที่สดุ
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การเปิ ดเผยข้อมูล
79
80

81

กิจการต้องเปิ ดเผยส่วนประกอบทีส่ ําคัญของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้แยกกัน
ส่วนประกอบของค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้ อาจประกอบด้ วย
80.1 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน
80.3 ค่ าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
หรือที่กลับรายการ
80.4 ค่ าใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่
80.5 จํานวนผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ยังไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิ การนํามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.6 จํานวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรื อผลแตกต่ างชั่วคราวที่ยัง
ไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิ การนํามาใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
80.7 ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ีเ กิด ขึ้ นจากการปรั บ ลดมู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56 หรือการกลับรายการของ
การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ
80.8 ค่ าใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษีเงินได้ ท่ีเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สาํ คัญ ซึ่งรวมในกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากไม่สามารถนําไป
ปรับปรุงย้ อนหลังได้ ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี้ แยกจากกัน
81.1 จํ า นวนรวมของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการทีบ่ นั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ (ดู ย่อหน้าที่ 62ก)
81.1ก จํ า นวนภาษี เ งิ น ได้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบแต่ ล ะส่ ว นของกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (ดู ย่อหน้าที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบ
การเงิน)
81.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
81.3 คําอธิ บายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่ าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั
กําไรทางบัญชีโดยนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั ผลคูณของ
กํ า ไรทางบัญ ชี ก ับ อั ต ราภาษี ที่ ใ ช้ โดยเปิ ดเผยเกณฑ์ ก ารคํ า นวณ
อัตราภาษีทีใ่ ช้ หรือ
81.3.2 การกระทบยอดระหว่ างอัตราภาษีที่แท้จ ริ งถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษี ที่ใ ช้
โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การคํานวณอัตราภาษีทีใ่ ช้
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81.4
81.5

82

คําอธิบายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีทีใ่ ช้เปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน
จํ านวน (และวันสิ้ นสุดประโยชน์ (ถ้ามี)) ของผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ในกรณีที่กิจการไม่ได้
รับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
81.6 จํ านวนรวมของผลแตกต่ างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา
และบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมการงาน ในกรณีที่กิจการไม่ได้รบั รูห้ นี้ สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 39)
81.7 ในส่วนที่เกี่ยวกับผลแตกต่างชัว่ คราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
แต่ละประเภทและเครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้แต่ละประเภท
81.7.1 จํ านวนของสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดทีน่ าํ เสนอแต่ละงวด
81.7.2 จํ านวนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู ้
ในกํ าไรหรื อขาดทุน หากจํ านวนดังกล่ าวไม่ ปรากฏเด่ นชัดในรายการ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่าทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
81.8 ในกรณี ก ารดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยค่ า ใช้จ่ ายภาษี เ งิ น ได้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการ ดังนี้
81.8.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากกิ จ กรรมตามปกติ ข องการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก
สําหรับงวด โดยเปรียบเทียบกับงวดก่อนทีก่ ิจการนําเสนอแต่ละงวด
81.9 จํ านวนภาษีเงินได้ของเงินปั นผลที่กิจการเสนอจ่ ายหรือประกาศจ่ ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ของกิ จ การก่ อ นวัน ที่ อ นุ ม ตั ิ ใ ห้อ อกงบการเงิ น แต่ กิ จ การไม่ ไ ด้ร ับ รู เ้ ป็ นหนี้ สิ น
ในงบการเงิน
81.10 ถ้าการรวมธุรกิจเป็ นสาเหตุให้กิจการที่เป็ นผูซ้ ื้ อมีการเปลีย่ นแปลงการรับรูส้ ําหรับ
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บัญ ชี ก่ อ นการซื้ อธุ ร กิ จ (ดู ย่ อ หน้า ที่ 67)
ให้เปิ ดเผยมูลค่าของการเปลีย่ นแปลง และ
81.11 ถ้าผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในการรวมธุ รกิจไม่ได้รบั รู ้ ณ วันที่ซื้อ
ธุ รกิจ แต่ รบั รู ภ้ ายหลังจากวันที่ซื้อธุ รกิจ (ดู ย่อหน้าที่ 68) ให้อธิ บายเหตุการณ์
หรือการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งรับรูผ้ ลประโยชน์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ยวกับจํ า นวนของสิ นทรัพย์ภ าษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญชี และ
ลักษณะของหลักฐานทีใ่ ช้สนับสนุนการรับรูส้ ินทรัพย์น้นั เมือ่
82.1 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กบั จํ านวนของกําไร
ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจํ านวนกําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่ าง
ชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทีก่ ิจการมีอยู่ และ
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82.2

82ก

83
84

85

กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ทีส่ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกีย่ วข้อง
ในสถานการณ์ต ามที่ ไ ด้อ ธิ บ ายไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 52ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยลัก ษณะของ
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้ นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการยัง
ต้องเปิ ดเผยจํ านวนของผลกระทบทางภาษีเงินได้ทีอ่ าจเกิดขึ้ น และสามารถประมาณได้และ
ต้อ งระบุ ข อ้ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า มี ผ ลกระทบทางภาษี เ งิ น ได้ใ ดที่ กิ จ การไม่ ส ามารถประมาณได้
ในทางปฏิบตั ิ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.3 ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า ใช้ จ่ า ย (หรื อ รายได้ ) ภาษี เ งิ น ได้ กับ กํา ไรทางบั ญ ชี ว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ห รื อ ไม่
และทราบปัจจัยสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า ใช้ จ่ า ย (หรื อ รายได้ ) ภาษี เ งิ น ได้ กับ กํา ไรทางบั ญ ชี อาจกระทบจากปั จ จัย ต่ า งๆ
เช่ น รายได้ ท่ีไม่ ต้องเสียภาษี ค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถนําไปหั กในการคํานวณกําไร (ขาดทุ น )
ทางภาษี ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีต่างประเทศ เป็ นต้ น
ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ กบั กําไรทางบัญชี กิจการ
ต้ องใช้ อัตราภาษีท่ใี ห้ ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดต่ อผู้ใช้ งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกล่ าว
คื อ อั ต ราภาษี ใ นประเทศที่ กิ จ การมี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ซึ่ ง เป็ นผลรวมของอั ต ราภาษี ร ะดั บ ประเทศ
และอัตราภาษีระดับท้ องถิ่น คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
สํา หรั บ กิจการที่ดํา เนิ น งานในหลายประเทศ อาจเป็ นการให้ ข้อมู ลที่เป็ นประโยชน์ ม ากกว่ า
หากกิจการรวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ใช้ อัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนิน
อยู่เข้ าด้ วยกัน ตัวอย่ างต่ อไปนี้แสดงให้ เห็นว่ าการเลือกอัตราภาษีท่ีใช้ จะส่งผลกระทบต่อการ
กระทบยอดที่นาํ เสนอ
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 85
ในปี 25x2 กิ จ การมี ก ํ า ไรทางภาษี ใ นประเทศที่ ต้ั ง อยู่ (ประเทศ ก) เท่ า กั บ 1,500
(25X1 : 2,000) และในประเทศ ข เป็ น 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก
คือ ร้ อยละ 30 และอัตราภาษีของประเทศ ข คือ ร้ อยละ 20 ในประเทศ ก กิจการมีค่าใช้ จ่าย
เท่ากับ 100 (25X1 : 200) ซึ่งไม่สามารถนํามาหักในการคํานวณภาษีได้
ตัวอย่างการกระทบยอดเป็ นอัตราภาษีในประเทศ
กําไรทางบัญชี
อัตราภาษีในประเทศ (30%)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
ผลกระทบของอัตราภาษีทีต่ ่ํากว่าของประเทศ ข
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
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ปี 25X1
2,500
750
60
(50)
760

ปี 25X2
3,000
900
30
(150)
780
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ตัวอย่างต่ อไปเป็ นตัวอย่างการกระทบยอดซึง่ จัดทําโดยการรวมรายการกระทบยอดทีแ่ ยก
ตามอัตราภาษีในประเทศทีก่ ิจการดําเนินอยู่แต่ ละประเทศ เมือ่ ใช้วธิ ีการนี้ ผลกระทบของ
ผลต่างระหว่างอัตราภาษีในประเทศทีก่ ิจการตัง้ อยู่ กับอัตราภาษีในประเทศอื ่น จะไม่แยก
แสดงรายการในการกระทบยอด กิจการอาจต้องพิจารณาถึงความเปลีย่ นแปลงทีม่ ีนยั สําคัญ
ทัง้ ในเรือ่ งอัตราภาษี และกําไรของกิจการในแต่ละประเทศ เพือ่ ใช้อธิบายการเปลีย่ นแปลง
ในอัตราภาษีทีใ่ ช้ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในย่อหน้าที ่ 81.4
3,000
กําไรทางบัญชี
2,500
ภาษี ที ่คํ า นวณตามอั ต ราภาษี คู ณ กับ กํ า ไรที ่เ กิ ด ขึ้ นใน
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
700
750
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
60
30
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
760
780
86
87

87ก

87ข

87ค

อัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ย คือ ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ หารด้ วยกําไรทางบัญชี
ในทางปฏิบั ติ กิจ การมั ก ไม่ ส ามารถคํา นวณหาจํา นวนของหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ที่ยัง ไม่ ไ ด้ รับ รู้ ซึ่ งเกิด ขึ้น จากเงิ นลงทุ น ในบริ ษั ทย่ อย สาขา และบริ ษั ทร่ วม และส่ ว นได้ เสีย
ในการร่ วมการงาน (ดู ย่อหน้ าที่ 39) ดังนั้ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้ จึงกําหนดให้ กิจการ
เปิ ดเผยจํานวนรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องเปิ ดเผยจํานวนหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยมูลค่าของ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ยี ังไม่ รับรู้ เนื่องจากอาจทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่มี
ประโยชน์มากขึ้น
ย่ อ หน้ าที่ 82ก กํา หนดให้ กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของภาษี เ งิ น ได้
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้ น โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะสําคัญของ
ระบบภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้ จากการจ่ายเงินปันผล
ในบางครั้ ง กิจการไม่ สามารถคํานวณหาจํานวนรวมของภาษีเงินได้ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการจ่ าย
เงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ได้ เช่ น ในกรณี ท่ีกิจ การมี บ ริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศจํา นวนมาก
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้ โดยง่าย เช่น
ในกลุ่มกิจการรวม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยบางบริษัท อาจจ่ ายภาษีเงินได้ สาํ หรับกําไรที่ยัง
ไม่ได้ จัดสรรในอัตราที่สูงกว่าปกติ และทราบจํานวนของภาษีเงินได้ ท่จี ะได้ รับคืนเมื่อมีการจ่าย
เงินปั นผลจากกําไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ ีกิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนภาษีท่จี ะได้ รับคืน
และกิจการต้ องเปิ ดเผยด้ วยว่ า กิจการมีผลกระทบภาษี เงินได้ ท่ีอาจเกิดขึ้นแต่ ยังไม่ สามารถ
ประมาณได้ และในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ (ถ้ ามี) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกําไรสะสมของบริษัทใหญ่
กิจการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 82ก อาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่ วม หรือส่วนได้ เสีย
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88

ในการร่ ว มการงานด้ ว ย ในกรณี น้ ี กิ จ การพิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า วในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
ที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 82ก ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยมู ลค่ ารวมของผลแตกต่ าง
ชั่วคราวที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่ อยในกรณีท่ีกิจการไม่ ได้ รับรู้หนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตั ดบั ญชี
(ดู ย่อหน้ าที่ 81.6) หากกิจการไม่ สามารถคํานวณมูลค่ าของหนี้ สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ยังไม่รับรู้ (ดูย่อหน้ าที่ 87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ ท่อี าจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปั นผล
ที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ เหล่านั้นที่กจิ การไม่สามารถประเมินได้
กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้ สินและสินทรั พย์ ท่ีอาจเกิดขึ้ นเกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ ตามที่ก ําหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ตัวอย่ างเช่ น หนี้สินและสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากข้ อพิพาทระหว่ างกิจการกับหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีท่ยี ังไม่ยุติ ในทํานองเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่
มีผลบังคับใช้ หรือประกาศใช้ ภายหลังงวดที่รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบที่สาํ คัญที่มีต่อ
สินทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ สาํ หรั บงวดและสินทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน)

วันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
90 – 95(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
96
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
97
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
98
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
98ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
98ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
98ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
98ง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
98จ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า ทําให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 59 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า
98ฉ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทําให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 97 และ 98ง กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
98ช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่ออกในระหว่างปี 2562 ทําให้
เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 20 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อมีการถือปฎิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
89
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98ซ
98ฌ

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปรั บปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจําปี (ที่ปรั บปรุงในปี 2562) ทําให้ เพิ่ ม
ย่อหน้ าที่ 57ก และตัดย่อหน้ าที่ 52ข กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสําหรับ
งบการเงินประจําปี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ในงวดที่กิจการถือปฎิบัติตามการ
ปรับปรุงดังกล่ าวเป็ นครั้งแรก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวกับภาษีเงินได้ ท่ี
เป็ นผลมาจากเงินปันผลที่รับรู้ในหรือหลังวันต้ นงวดของงบการเงินงวดแรกที่นาํ มาเปรียบเทียบ

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
99

การปรั บปรุงมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุง 2555) ทําให้ มีการยกเลิ กการตี ความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บ ที่ 21 ตั้ งแต่ มาตรฐานการบัญชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุง 2555) นั้ น
มีผลบังคับใช้ เป็ นต้ นมา
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