เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๔/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ภาษีเงินได้
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ภาษีเงินได้
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๒ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๖๑) เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
ภาษีเงินได้

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ที่ สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 20 59 98จ
และ 98ฉ และตัดย่อหน้ าที่ 96 97 และ 98ง และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่ น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม

1
5

ฐานภาษี

7

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

12

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสียภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี
ขาดทุนทางภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้
การนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ ียงั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน

15
24
34
37
38

การวัดมูลค่า
การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

46
57

รายการที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
รายการที่รบั รูน้ อกกาไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ ีเกิดจากการรวมธุรกิจ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ ีเกิดจากรายการจ่ าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

15

58
61ก
66
68ก

การแสดงรายการ

71

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

71
77

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21

79
89
99
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 99
ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบ
แนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีทไม่
ี่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและ
การใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีแ ละข้อผิดพลาด(เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อกาหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสาหรับภาษีเงินได้
ประเด็นหลักของการบัญชีเกี่ ยวกับภาษีเงินได้ อยู่ทกี่ ารรับรู้ผลกระทบทางภาษีท้งั ในงวดปัจจุบัน
และอนาคตจาก
(ก)
การได้ รั บ ประโยชน์ ใ นอนาคตซึ่ งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ แ ละการจ่ า ยช าระ
ในอนาคตซึ่ งมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ
(ข)
รายการและเหตุการณ์อนื่ ของงวดปัจจุบันที่ รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้ นฐานของการรับรู้สินทรั พย์และหนี้สิน คือกิจการที่ เสนอรายงานคาดว่าตนจะได้ รับ
ประโยชน์ จ ากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พย์ หรื อ จ่ า ยช าระมู 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
การจ่ายชาระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวจะมีผลทาให้ กิจการต้ องจ่ายภาษีเงินได้ ในอนาคต
เพิ่ มขึ้น (หรือลดลง) จากจานวนภาษีทตี่ ้ องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการชาระ
หนี้สนิ นั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการต้ องรับรู้หนี้สินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว้ นบางประการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ กิจการต้ องบั น ทึก ผลกระทบทางภาษี ของรายการและ
เหตุการณ์อนื่ ในลักษณะเดียวกันกับที่ บันทึกรายการและเหตุการณ์อนนั
ื่ ้ น ดังนั้นหากกิจการรับรู้
รายการและเหตุ ก ารณ์ อื่ นในก าไรหรื อ ขาดทุ น กิ จ การจะต้ องรั บ รู้ ผลกระทบทางภาษี
ที่ เกี่ ยวข้ องในกาไรหรือขาดทุนด้ วยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อนื่ ที่ ไม่ได้ รับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุน (รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นหรือรับรู้ ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) กิจการต้ องบันทึก
รายการภาษีที่เกี่ ยวข้ อ งกับ รายการที่ ไม่ ได้ รั บ รู้ในกาไรหรื อขาดทุ น นั้ น (รั บรู้ ในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่ นหรื อรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของเช่ นกัน) ในทานองเดียวกัน การรับรู้ สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่ เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผล
ต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจานวนกาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
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นอกจากนี้ มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ ยังกาหนดเกี่ ยวกับ การรั บรู้ สิน ทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีทเี่ กิดจากผลขาดทุนทางภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ การแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ ในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับภาษีเงินได้

ขอบเขต
1
2

3
4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั วิธีการบัญชีสาหรับภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีท้งั หลายของกิจการทั้งภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศที่ ค านวณจากก าไรทางภาษี รวมทั้งภาษี ซึ่ งบริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม และการร่ วม
การงานต้ องจ่าย เนื่ องจากการจาหน่ายเงินกาไรให้ แก่กจิ การที่ เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ กาหนดวิธีการบัญชีสาหรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล (ดูมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การบัญ ชี ส าหรับ เงิ น อุ ดหนุ น จากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ยวกับ ความช่ วยเหลื อ จากรัฐบาล (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ) หรื อเครดิ ต
ภาษี จากการลงทุน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดวิธีการบัญชีสาหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ อาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว

คานิยาม
5

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
กาไรทางบัญชี

หมายถึง

กาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี

หมายถึง

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดซึ่ งคานวณตาม
เกณฑ์ท่ ี กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
เพื่อ ใช้คานวณภาษีเงินได้ท่ ีต้องชาระ (หรือ
ได้รบั คืน)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

หมายถึง

ผลรวมของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน
และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที่ ใช้ใ น
การคานวณกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบัน

หมายถึง

จานวนภาษีเงินได้ท่ ี ต้องช าระหรื อสามารถ
ขอคื น ได้ ซึ่ งเกิ ด จากก าไร (ขาดทุ น )
ทางภาษีสาหรับงวด
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หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

หมายถึง

จ านวนภาษี เ งิ น ได้ท่ ี กิ จ การต้อ งจ่ ายใน
อนาคตซึ่ งเกิ ด จากผลแตกต่ า งชั่ ว คราว
ที่ตอ้ งเสียภาษี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

หมายถึง

จานวนภาษีเ งินได้ท่ ีกิจการสามารถขอคื น
ได้ในอนาคตซึ่งเกิดจาก
(ก) ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี
(ข) ขาดทุ นทางภาษี ท่ ี ยังไม่ ไ ด้ใ ช้ยกไป
และ
(ค) เครดิตภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้ยกไป

ผลแตกต่างชัว่ คราว

หมายถึง

ผลแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้ สินนั้น ผลแตกต่ างชั่วคราวอาจจัดเป็ น
ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ยภาษี
หมายถึง ผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการ
ต้องนาไปรวมเป็ นรายได้ในการคานวณ
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับงวด
อนาคต เมื่อกิจการได้รบั ประโยชน์
จากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์
หรื อ จ่ า ยช าระมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
หนี้ สิน หรือ
(ข) ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หั ก ภาษี
หมายถึง ผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการ
สามารถน าไปหัก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยใน
การคานวณกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี
สาหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รบั
ประโยชน์จ ากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์ห รื อ จ่ า ยช าระมู ล ค่ า ตาม
บัญชีของหนี้ สิน
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ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิน
6

หมายถึง

มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางภาษีอากร

ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน
และค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ฐานภาษี

7

ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ทกฎหมายภาษี
ี่
อากรยอมให้ นาไปหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ ต้องเสียภาษี เมื่ อกิจการได้ รับประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ ได้ รับไม่ต้องเสียภาษี เงินได้
ฐานภาษีของสินทรัพย์จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ตัวอย่าง
1

2

3
4

5

1

เครื่ องจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่ อมราคาตามภาษีแล้ วจากงวดก่อนๆ ถึงงวดปั จจุ บันเป็ น
จานวน 30 มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซึ่ งจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่าเสื่ อมราคา
หรือจากการถือเป็ นต้ นทุนเมื่ อจาหน่ายเครื่ องจักร รายได้ ทเกิ
ี่ ดจากการใช้ เครื่ องจักรและ
ก าไรจากการจ าหน่ ายเครื่ องจั กรต้ องน ามาเสี ยภาษี ส่ วนผลขาดทุ นจากการจ าหน่ า ย
เครื่ องจักรสามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ดังนั้น ฐานภาษีของเครื่องจักรคือ 70
ดอกเบี้ ยค้ างรั บมี มู ลค่ าตามบั ญชี 100 หากรายได้ ดอกเบี้ ยเสี ยภาษี เงิ นได้ ตามเกณฑ์
เงินสด ฐานภาษีสาหรับดอกเบี้ยค้างรับจะเท่ากับศูนย์ (สาหรับประเทศไทย รายได้ ทเี่ กี่ ยวข้ อง
กับดอกเบี้ยจะคานวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่ งสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
ลู ก หนี้ การค้ า มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100 รายได้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งรวมอยู่ ใ นก าไร (ขาดทุ น )
ทางภาษีแล้ ว ดังนั้น ฐานภาษีของลูกหนี้การค้าจึงเท่ากับ 100
เงินปั นผลค้ างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปั นผลดังกล่าวไม่ต้องนามา
คานวณเพื่ อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็ นไปตาม
มาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร) ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว
สามารถนามาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทงั้ จานวน ดังนัน้ ฐานภาษีสาหรับเงินปันผล
ค้างรับจึงเท่ากับ 1001
ลูก หนี้ เงิน กู้ ยืมมีมูลค่ า ตามบัญ ชี 100 การจ่ ายคืน เงิน กู้ ไม่มีผลกระทบต่อภาษี เงิน ได้

จากการวิ เ คราะห์ ข้ า งต้ น กรณีน้ ี ไม่ มี ผ ลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งเสีย ภาษี หรื อ อาจวิ เ คราะห์ ไ ด้ อีก วิ ธีห นึ่ งคื อ
เงินปั นผลค้ างรับมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ ใช้ อัตราภาษีเท่ากับศูนย์ กับผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ต้ องเสียภาษี
ซึ่ งเท่ากับ 100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ ได้ คอื ไม่มหี นี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ตัวอย่าง
ดังนั้น ฐานภาษีสาหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100
8

ฐานภาษีของหนี้สิน หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินหักด้ วยมูลค่าของหนี้สินที่ กฎหมายภาษี
อากรยอมให้ นาไปหัก เป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ในอนาคต ในกรณีของรายได้ รับล่ วงหน้ า ฐานภาษีของ
หนี้สนิ คือ มูลค่าตามบัญชีหักด้ วยจานวนรายได้ ทไี่ ม่ต้องนาไปเสียภาษีในงวดอนาคต
ตัวอย่าง
1

2

3
4

5

9

2

หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ อง
ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษี สาหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเท่ากับศูนย์
(สาหรั บประเทศไทย ค่าใช้ จ่ ายค้ างจ่ ายจะคานวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่ งสอดคล้ 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 ที่
เกี่ ยวข้ องต้ องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษี สาหรับดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจะ
เท่ากับศูนย์ (สาหรับประเทศไทยรายได้ ทเี่ กี่ ยวข้ องกับดอกเบี้ยจะคานวณภาษีตามเกณฑ์
สิทธิ ซึ่ งต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี)
หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องได้
นาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีแล้ ว ฐานภาษีของค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจะเท่ากับ 100
หนี้สินหมุนเวียนรวมถึงเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ มค้ างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรื อ
เงินเพิ่ มไม่สามารถนาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ มที่ เกี่ ยวข้ อง
กับภาษีสรรพากร) ดังนั้นฐานภาษีสาหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค้างจ่ายจึงเท่ากับ 1002
เจ้ าหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบทางภาษี ดังนั้น
ฐานภาษีสาหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100

รายการบางรายการมี ฐานภาษี ได้ ถึงแม้ ว่า รายการนั้ น จะไม่ ได้ รั บ รู้ เป็ นสิน ทรั พย์ แ ละหนี้ สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนวิจัยซึ่ งกิจการรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไร
ทางบัญชีในงวดบัญชีที่ค่าใช้ จ่ายนั้นเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถนาไปถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณ
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้ นทุนวิจัย (คือ
จานวนที่ กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคตได้ ) กับมูลค่าตามบัญชี ซึ่ งใน
ที่ นี้ เท่ า กั บ ศู น ย์ ถื อ เป็ นผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หั ก ภาษี ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด สิ น ทรั พ ย์ ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชี

จากการวิเคราะห์ข้างต้ น กรณีน้ ไี ม่มผี ลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้ อกี วิธหี นึ่ งคือ เบี้ยปรับหรือ
เงิ น เพิ่ มค้ า งจ่ า ยมีฐ านภาษี เ ท่ า กับศู น ย์ และให้ ใ ช้ อัต ราภาษี เ ท่ า กับศู น ย์ กับผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หั กภาษี
ซึ่ งเท่ากับ 100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธใี ด ผลที่ ได้ คอื ไม่มสี นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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10

11

ในกรณีท่ ีฐานภาษีข องสิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน ไม่ ป รากฏให้ เ ห็น อย่า งชัด เจน กิจ การควรใช้
หลักการพื้นฐานซึ่ งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คือ กิจการต้ องรับรู้หนี้สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษี
เงิน ได้ ร อการตัด บัญ ชี ก็ต่อ เมื่ อการได้ รั บ ประโยชน์จ ากมูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิน ทรั พ ย์ห รื อ
การชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ของหนี้สิน ส่งผลให้ กิจการต้ องจ่ ายภาษีเงินได้ ในอนาคต
เพิ่ มขึ้ น (หรื อ ลดลง) จากจานวนภาษีท่ ีต้ อ งจ่ า ยหากการรั บ ประโยชน์จ ากสิน ทรั พ ย์ห รื อ
การชาระหนี้ สินนั้ น ไม่มีผลกระทบทางภาษี เว้ น แต่มาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ จะกาหนดเป็ น
อย่างอื่ น ดังตัวอย่าง ค ที่ แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 51ก
สาหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างชั่วคราวคานวณได้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรั พย์และหนี้สิน จากงบการเงินรวมกับฐานภาษีทเหมาะสม
ี่
ซึ่ งฐานภาษี น้ ี อ้างอิงจากแบบ
แสดงรายการเสียภาษีรวมสาหรั บประเทศที่ อนุ ญ าตให้ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี รวมได้
ในบางประเทศฐานภาษีอ้างอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
12

13
14

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั สาหรับงวดปั จจุบนั และงวดที่ผ่านมาที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระต้องรับรู ้
เป็ นหนี้ สิน แต่หากจานวนภาษีท่ ีได้ชาระไปแล้วในงวดปัจจุบนั และงวดที่ผ่านมามากกว่าภาษี
ที่ตอ้ งชาระสาหรับงวดนั้นๆ ต้องรับรูส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์
ผลประโยชน์ท่ ีเกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่ งกิจการสามารถนากลับไปลดภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ในงวดก่อนได้ ต้องรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ (กรณีนยัี้ งไม่มีในประเทศไทย)
เมื่ อกิจการนาขาดทุนทางภาษีไปใช้ เพื่ อลดภาษีเงินได้ ปัจจุบันของงวดก่อน กิจการรับรู้ประโยชน์
ทางภาษี ดังกล่ าวเป็ นสินทรั พย์ในงวดที่ ขาดทุนทางภาษีน้ันเกิดขึ้น เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้
ค่อ นข้ า งแน่ ว่า กิจการจะได้ รั บประโยชน์ จากสิน ทรั พย์ ดังกล่ า ว และผลประโยชน์ น้ั นสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือ

การรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสียภาษี
15

กิจการต้องรับรู ห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ ึ งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสีย
ภาษีทุกรายการ ยกเว้นกรณีท่ ีหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกิดจาก
15.1 การรับรูร้ ายการค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก หรือ
15.2 การรับรูร้ ายการเมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่เกิดจากรายการ
15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่
เกิดรายการนั้น
8
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อย่างไรก็ตาม สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสียภาษีซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขาและบริษทั ร่วม รวมถึงส่วนได้เสียในการร่วมการงาน กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 39
หลักการพื้ นฐานของการรั บรู้สินทรั พย์ คือ กิจการจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ จะไหลเข้ าสู่กิจการในอนาคต ในกรณีทมี่ ูลค่าตามบัญชี
ของสิน ทรั พ ย์สูงกว่ าฐานภาษีของสินทรั พย์ มูลค่า ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่ ต้ องเสียภาษี
สูงกว่ ามูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถนาไปหักในการคานวณภาษี ผลแตกต่างนี้ถือเป็ นผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษีและภาระที่ กจิ การจะต้ องจ่ายภาษีเงินได้ ในอนาคตจากการนี้คือหนี้สิน ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี เมื่ อกิจการได้ รั บประโยชน์ จากสินทรั พย์ซึ่งมู ลค่ าตามบัญชีของผลแตกต่ าง
ชั่วคราวที่ ต้ องเสียภาษีที่เกี่ ยวข้ องนั้น จะทาให้ กิจการมีกาไรทางภาษี ผลดังกล่าวทาให้ เป็ นไปได้
ค่ อ นข้ า งแน่ ที่ กิจ การจะเสี ยประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ไปในรู ป ของการจ่ า ยภาษี เงิ น ได้ ดั ง นั้ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ก าหนดให้ กิจการรั บรู้ หนี้สินภาษีเงิน ได้ รอการตัดบั ญชี ทุกรายการ
ยกเว้ นกรณีทอี่ ธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 39
ตัวอย่าง
สินทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตราภาษี
ร้ อยละ 25
ฐานภาษี ของสิ น ทรั พ ย์ คื อ 60 (ต้ น ทุ น 150 หั ก ค่ าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษี 90)
ในการได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ ีมีมูลค่ าตามบัญชีเท่ากับ 100 กิจการต้องมีรายได้ท่ ีต้อง
เสียภาษีเท่ากับ 100 ในขณะที่ สามารถหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้อีกเพียง 60 ดังนัน้ กิจการ
จะต้องจ่ายภาษี เงินได้เท่ากับ 10 (40 x 25%) เมื่อได้รับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเป็ นผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่ตอ้ งเสียภาษี 40 กรณีน้ ีกิจการจึงต้องรับรูห้ นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวน 10 (40
x 25%) ซึ่งแสดงถึงภาษี เงินได้ท่ ีกิจการจะต้องจ่ายในอนาคต เมื่อกิจการได้รบั ประโยชน์จาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
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ผลแตกต่ างชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่ อกิจการต้ องนารายได้ หรื อค่ าใช้ จ่า ยไปรวมคานวณ
ก าไรทางบั ญ ชี ใ นงวดหนึ่ งในขณะที่ ต้ องน าจ านวนดั ง กล่ า วไปรวมค านวณก าไรทางภาษี
ในอีกงวดหนึ่ ง ผลแตกต่ า งชั่ วคราวในลั กษณะนี้ โดยมากเรี ยกว่ า ผลแตกต่ า งทางระยะเวลา
ผลแตกต่ า งชั่ วคราวตามตัวอย่ า งต่ อไปนี้ จั ดเป็ นผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ องเสียภาษี ซึ่ งมีผ ล
ทาให้ เกิดหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
17.1 กิจการนารายได้ ดอกเบี้ยรั บไปรวมคานวณกาไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
แต่ในบางประเทศกาหนดให้ นารายได้ ดอกเบี้ยรั บไปรวมคานวณกาไรทางภาษีเงินได้
เมื่ อได้ รับเงินสด ในกรณีน้ ีฐานภาษีของดอกเบี้ยค้ างรับที่ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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จะมีค่าเป็ นศู นย์ เนื่ องจากรายได้ ดอกเบี้ ยรั บจะไม่ ถือรวมเป็ นกาไรทางภาษี จนกว่ า
กิจการจะได้ รับเงินสด
17.2 มูลค่าค่าเสื่ อมราคาที่ ใช้ ในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจากมูลค่า
ค่า เสื่ อมราคาที่ ใช้ ในการคานวณกาไรทางบั ญ ชี ผลแตกต่ า งชั่ วคราวในกรณี น้ ี จะ
เท่ า กั บ ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ กั บ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์
ซึ่ งฐานภาษีคานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้ วยจานวนที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมด
ของสินทรัพย์ทกี่ ฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาไปหักในการคานวณกาไรทางภาษีสาหรับ
งวดปั จ จุ บั น และงวดก่ อ นได้ หากค่ า เสื่ อมราคาทางภาษี ม ากกว่ า ค่ า เสื่ อมราคา
ทางบัญชี จะทาให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษีข้ นึ และกิจการต้ องบันทึกเป็ น
หนี้ สินภาษี เงิ นได้ รอการตัดบั ญชี หากค่ าเสื่ อมราคาทางภาษี น้อยกว่ าค่ าเสื่ อมราคา
ทางบัญชี จะทาให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี ซึ่ งมีผลทาให้ เกิดสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี และ
17.3 กิจ การอาจบั น ทึก ต้ น ทุ น ในการพั ฒนาเป็ นสิน ทรั พย์แ ละทยอยตัดจ าหน่ า ยในงวด
อนาคตเพื่ อน าไปคานวณกาไรทางบั ญชี แต่ น าต้ น ทุน ในการพั ฒนาทั้งหมดไปรวม
ค านวณก าไรทางภาษี ใ นงวดบั ญ ชี ที่ เกิ ด รายการ ในกรณี น้ ี ต้ น ทุ น ในการพั ฒ นา
มีฐานภาษี เท่ากับศูน ย์เนื่ องจากได้ หักจากกาไรทางภาษี ท้ังจานวนแล้ ว ผลแตกต่า ง
ชั่วคราวจึงเท่ากับ ผลต่างระหว่ างมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนในการพั ฒนากับฐานภาษี
(โดยฐานภาษีมีค่าเท่ากับศูนย์)
ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
18.1 ต้ นทุ น ในการรวมธุ ร กิ จ ได้ ปั น ส่ ว นให้ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ได้ มาและหนี้ สิ น ที่ ระบุ ไ ด้
ตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) แต่ไม่มีรายการปรับปรุง
ทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20)
18.3 กิจการมีค่าความนิยม ที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้ าที่ 21)
18.4 ฐานภาษีของสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่ รั บรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกแตกต่างจากมูลค่าตาม
บัญชีเมื่ อเริ่ มแรก เช่ น กรณีทกิี่ จการได้ รับประโยชน์จากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล ซึ่ งเป็ น
รายการสินทรัพย์ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ทไี่ ด้ ไม่ต้องเสียภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 22 และ 33)
หรือ
18.5 มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของเงิ นลงทุ น ในบริ ษั ทย่ อย สาขาและบริ ษั ทร่ วม หรื อส่ วนได้ เสี ย
ในการร่ วมการงาน แตกต่ า งจากฐานภาษี ข องเงิ น ลงทุ น หรื อ ส่ ว นได้ เสี ย นั้ น
(ดูย่อหน้ าที่ 38 ถึง 45)
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ด้ วยข้ อยกเว้ นที่ จากัด สินทรัพย์ทได้
ี่ มาและหนี้สินที่ รับมาที่ ระบุได้ จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ กรณีน้ ีผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นหากฐานภาษีของสินทรัพย์ทไี่ ด้ มา
และหนี้ สินที่ รั บมาที่ ระบุได้ ดังกล่ าวไม่ ได้ รั บผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรื อได้ รั บผลกระทบ
ที่ แตกต่าง ตัวอย่างเช่น หากกิจการปรับเพิ่ มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์ยังคงมีค่าเท่ากับต้ นทุนเดิมตามบัญชีของเจ้ าของเดิม ในกรณีน้ ีจะเกิด
ผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ ต้ อ งเสี ยภาษี ข้ ึ นและต้ องบั น ทึกเป็ นหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี
การรั บรู้หนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชีดังกล่ าวนี้ จะส่งผลกระทบต่อมู ลค่ าของค่ าความนิ ยม
(ดูย่อหน้ าที่ 66)
สินทรัพย์ท่ ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บางฉบับอนุญาตหรือกาหนดให้ กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์
บางประเภทด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือให้ ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ในบางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้ เป็ นมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ก าไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี ส าหรั บ งวดปั จ จุ บั น ท าให้ ต้ อ งมี ก าร
ปรั บปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ ใหม่ จึงทาให้ ไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว สาหรับประเทศอื่ นๆ
การตี ราคาหรื อการปรั บ ปรุ งราคาสิ นทรั พย์ ไม่ ส่ งผลกระทบต่ อก าไรทางภาษี ใ นงวดที่ ตี ร าคา
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ราคาสิ น ทรั พ ย์ ในกรณี น้ ี กิ จ การจึ ง ไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์
อย่างไรก็ตาม การได้ รับประโยชน์ ในอนาคตตามมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลทาให้ เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่ ต้ องเสียภาษี ต่อกิจการและจานวนที่ นามาหักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ จะแตกต่าง
จากมู ลค่ าที่ ก่ อให้ เกิดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ดังนั้ น ผลแตกต่ า งระหว่ างมูลค่ าตามบัญ ชีของ
สินทรัพย์ทตี่ ีราคาใหม่กับฐานภาษีถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่ งจะต้ องรับรู้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญ ชี หรื อ สิน ทรั พ ย์ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบัญ ชี ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นกรณีใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ด้วย
20.1 กิจ การไม่ มี ค วามตั้ง ใจที่ จะจ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ในกรณี น้ ี กิจการจะได้ รั บ ประโยชน์
จากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้ สินทรัพย์ ซึ่ งจะก่อให้ เกิดรายได้
ทางภาษีทสี่ งู กว่าค่าเสื่ อมราคาที่ กฎหมายภาษีอากรยอมให้ นาไปหักเป็ นรายจ่ายในงวด
อนาคต หรือ
20.2 กิจ การสามารถชะลอการจ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ของก าไรฝ่ ายทุ น ออกไป หากน าเงิ น ที่ ได้
จากการขายไปลงทุนในสินทรัพย์ทมี่ ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน สาหรับกรณีน้ ี กิจการยังคงมี
11
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ภาระภาษีเงินได้ เมื่ อกิจการขายสินทรัพย์ทมี่ ีลักษณะคล้ ายคลึงนั้นไป หรือนาสินทรัพย์
ดังกล่าวไปใช้
ค่าความนิยม
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ค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ คือ มูลค่าตามย่อหน้ าที่ 21.1 ที่ สูงกว่ามูลค่าตามย่อหน้ าที่
21.2 ดังต่อไปนี้
21.1 ผลรวมของ
21.1.1 สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งปกติรับรู้
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือธุรกิจ
21.1.2 มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในกิจ การของผู้ ถู ก ซื้ อที่ รั บ รู้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
21.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อธุรกิจตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในผู้ถูกซื้อที่ ถือ
โดยผู้ซ้ ือไว้ ก่อนแล้ วในการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
21.2 มูลค่าสุทธิของสินทรั พย์ที่ได้ มาและหนี้สินที่ ระบุได้ ณ วันที่ ซื้อธุรกิจ ที่ วัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี อ ากรหลายแห่ ง ไม่ อนุ ญ าตให้ น าส่ว นที่ ลดลงของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของ
ค่าความนิยมมาหักเป็ นรายจ่ ายในการคานวณกาไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย)
นอกจากนี้ ในประเทศดังกล่ า ว ราคาทุน ของค่า ความนิยมถือ เป็ นรายจ่ า ยทางภาษีไม่ได้ เมื่ อ
บริ ษ ัท ย่อ ยจ าหน่ า ยธุ ร กิ จ นั้ น ออกไป ในกรณี น้ ี ค่ า ความนิ ย มจะมี ฐ านภาษี เ ป็ นศู น ย์ และ
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับฐานภาษีซึ่งเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ ต้ องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ไม่อนุญาตให้ กิจการรับรู้หนี้สิน
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เป็ นผลจากกรณี ดั ง กล่ า ว เนื่ องจากค่ า ความนิ ย มเป็ นเพี ย ง
การวัดมูลค่าคงเหลือ และหากมีการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะทาให้ มูลค่าตามบัญชี
ของค่าความนิยมเพิ่ มขึ้น
การลดลงในภายหลั ง ของหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ เนื่ องจากเกิ ด จาก
ค่าความนิยมที่ รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก ถือว่าเป็ นผลจากการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกด้ วยเช่นกัน
ดังนั้น จึงไม่ให้ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีตามย่อหน้ าที่ 15.1 ตัวอย่างเช่น ในการรวม
ธุรกิจ หากกิจการรั บรู้ ค่าความนิ ยมจานวน 100 แต่ ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่ อหน้ าที่ 15.1 ไม่
อนุ ญาตให้ กิจการรั บรู้ หนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี ในกรณี น้ ี หากภายหลั งกิจการรั บรู้ ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม 20 จานวนผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้ องเสียภาษีทเี่ กี่ ยวกับ
ค่ า ความนิ ย มจะลดลงจาก 100 เป็ น 80 ท าให้ มู ลค่ า ของหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี
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ที่ ยังไม่ได้ รับรู้ลดลงด้ วย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีทไี่ ม่ได้ รับรู้ดังกล่าวเกี่ ยวข้ อง
กับค่าความนิยมที่ รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ กจิ การรับรู้ตามย่อหน้ าที่ 15.1
หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส าหรั บ ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งเสีย ภาษี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
ค่ า ความนิ ยมให้ รั บ รู้ ได้ หากไม่ ได้ เกิดขึ้ นจากการรั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกของค่ า ความนิ ย ม
ตัวอย่างเช่น หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้ค่าความนิยมจานวน 100 หักเป็ นค่าใช้ จ่ายทาง
ภาษีได้ ในอัตราร้ อยละ 20 ต่อปี นับตั้งแต่ปีที่ ได้ มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100 ณ
วันที่ รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกและเท่ากับ 80 ณ สิ้นปี ที่ ได้ มา หากมูลค่าตามบัญชี ของค่าความ
นิยมคงเหลือ ณ สิ้นปี ที่ ได้ มา ไม่เปลี่ ยนแปลงจากจานวน 100 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้ องเสีย
ภาษีจานวน 20 จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี นั้น เนื่ องจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษีน้ันไม่เกี่ ยวกับ
ค่าความนิยมที่ รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก กิจการจึงต้ องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมื่อเริ่มแรก
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ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สินเมื่ อเริ่ มแรก เช่น ในกรณีกิจการ
ไม่สามารถนาต้ นทุนของสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไร
สุทธิทางภาษี เป็ นต้ น วิธีการทางบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวขึ้นอยู่กับลักษณะของ
รายการที่ ทาให้ ต้องรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่ อเริ่ มแรก ดังต่อไปนี้
22.1 ในการรวมธุ ร กิจ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ห นี้ สิน หรื อ สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ซึ่ งจานวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจานวนค่าความนิยมหรือจานวนกาไรจากการซื้อ
ในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 19)
22.2 หากรายการที่ เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีหรือกาไรทางภาษี กิจการต้ องรับรู้
หนี้สินหรือสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 59)
22.3 หากรายการที่ เกิดขึ้นไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและ
กาไรทางภาษีและถ้ ารายการนั้นไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นที่ แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 24
กิ จ การต้ องรั บรู้ หนี้ สิ น หรื อสิ น ทรั พย์ ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี และปรั บ ปรุ ง
มู ลค่ าตามบั ญชี ของสิน ทรั พย์ ห รื อ หนี้ สิน ด้ วยยอดเดี ยวกัน อย่ า งไรก็ต าม รายการ
ปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้ งบการเงินมีความโปร่งใสน้ อยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ นี้ จึ งไม่ อ นุ ญ าตให้ กิจการรั บ รู้ หนี้ สิน หรื อสิน ทรั พย์ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี
ในกรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกหรือการรับรู้รายการภายหลัง
(ดูตัวอย่างประกอบข้ างล่าง) นอกจากนี้กิจการยังไม่สามารถบันทึกการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายหลังที่ เกิดกับบัญชีหนี้สนิ หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทยี่ ังไม่ได้
รับรู้น้ันเมื่ อสินทรัพย์น้ันมีการสึกหรอและเสื่ อมราคา
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ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 22.3
กิจ การตั้งใจจะใช้ สิน ทรั พ ย์ที่มีร าคาทุ น 1,000 ตลอดอายุ การใช้ งาน 5 ปี หลั งจากนั้ น จะ
จ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์น้ั น ตามมู ลค่ า คงเหลื อ เท่า กับ ศู น ย์ อัตราภาษี เงิน ได้ เท่า กับ ร้ อยละ 40
ค่าเสื่ อมราคาสินทรั พย์ไม่สามารถถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี และในการจาหน่ายสินทรั พย์
กาไรจากการจาหน่ายไม่ต้องเสียภาษี และขาดทุนจากการจาหน่ายเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
เมื่อกิจการได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการจะมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ
1,000 และต้องเสียภาษี เท่ากับ 400 แต่ กิจการไม่ตอ้ งบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกิดขึ้นจานวน 400 เนื่องจากกรณีน้ ี เป็ นผลจากการรับรูส้ ินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก
ในปี ต่อไปมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 800 หากกิจการมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ 800
กิจการต้องเสียภาษีจานวน 320 กิจการไม่ตอ้ งบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน
320 เนื่องจากกรณีน้ ีเป็ นผลมาจากการรับรูส้ ินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการสาหรับ เครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กาหนดให้ ผ้ ูออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วน
ของตราสารที่ เป็ นหนี้สินเป็ นหนี้สิน และส่วนที่ เป็ นส่วนของทุนเป็ นส่วนของทุน ในบางประเทศ
ฐานภาษีของส่วนประกอบที่ เป็ นหนี้สินในการรับรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกจะเท่ากับมู ลค่าตามบัญชี
เริ่ มแรกของผลรวมของส่วนประกอบที่ เป็ นหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้ องเสีย
ภาษี จ ะเกิ ด จากการรั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกของส่ ว นประกอบที่ เป็ นทุ น ซึ่ งแยกออกจาก
ส่วนประกอบที่ เป็ นหนี้สิน ดังนั้นกรณีน้ ีจึงไม่อยู่ในข้ อยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 15.2 และกิจการต้ อง
รับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี นอกจากนี้ย่อหน้ าที่ 61ก กาหนดว่า กิจการต้ องบันทึกภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของทุนและย่อหน้ าที่ 58 กาหนดว่า กิจการต้ องบันทึก
การเปลี่ ยนแปลงของหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี ที่ เกิ ดขึ้ นภายหลั งเป็ นค่ าใช้ จ่ ายหรื อ
รายได้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในกาไรหรือขาดทุน
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี
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กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุ ก รายการ โดยรับ รู เ้ ท่ า กับ จ านวนที่ เป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ว่ า กิ จ การจะมี ก าไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้หกั ภาษีได้ ทั้งนี้ กิจการต้องไม่รบั รูส้ ินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีท่ ีเกิดจากการรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่เกิด
จากรายการต่อไปนี้
24.1 รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชี และกาไร (ขาดทุน)
ทางภาษี
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อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี น้ นั เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สาขา บริ ษทั ร่ ว มและส่ ว นได้เ สี ย ในการร่ ว มการงาน ให้กิจการรับรู ส้ ิ น ทรัพย์ภาษีเ งินได้
รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 44
หลั กการพื้ นฐานของการรั บรู้ หนี้ สิน คือ กิจการจะต้ องสูญเสียทรั พยากรในรู ปของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่ อชาระหนี้สินในงวดอนาคต มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่ เสียไป
นั้นอาจนาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่ รับรู้หนี้สิน
นั้นได้ ในกรณีน้ ี จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่ างมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินกับฐานภาษีของ
หนี้ สินขึ้น ซึ่ งจะทาให้ เกิด สิน ทรั พย์ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี เป็ นจานวนเท่า กับ ภาษี เงิน ได้
ที่ กิจ การจะได้ รั บ คืน ในอนาคตเมื่ อส่วนของหนี้ สินนั้ น สามารถนาไปหั กจากกาไรทางภาษี ได้
ในทานองเดียวกัน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มีน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างจะทาให้ เกิด
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี เป็ นจ านวนเท่ า กั บ ภาษี เ งิ น ได้ ที่ กิ จ การจะได้ รั บ คื น
ในอนาคต
ตัวอย่าง
กิจการรั บรู้ ต้นทุนค่าประกันคุ ณภาพสินค้ าค้ างจ่ ายเป็ นหนี้สินจานวน 100 ในการคานวณภาษี
กิจ การไม่สามารถนาต้ น ทุน ค่า ประกัน คุณ ภาพสินค้ าไปหักเป็ นค่ าใช้ จ่ ายจนกว่ า จะจ่ า ยจริ ง
อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 25
ในกรณี น้ ี ฐานภาษี ของหนี้ สินเป็ นศูนย์ (มูลค่ า ตามบัญ ชี 100 หักด้วยมูลค่ า หนี้ สินที่ กิจการ
สามารถนาไปหักเป็ นค่ าใช้จ่ายในการคานวณภาษี ได้ในอนาคต) เมื่อกิจการจ่ายชาระหนี้สิน
ตามมูลค่ าตามบัญ ชีจะทาให้ก าไรทางภาษี ในอนาคตลดลงเท่า กับ 100 และภาษี ท่ ี ต้องจ่า ย
ในอนาคตจะลดลง เท่ า กั บ 25 (100 x 25%) ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 100
กับฐานภาษี ศูนย์ เป็ นผลต่ างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี มีจานวนเท่ากับ 100 ดังนัน้ กิจการจึงต้อง
บันทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ ีกิจการจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะได้รบั ประโยชน์จากการลดลงของ
จานวนภาษีท่ ีตอ้ งจ่ายดังกล่าว
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ตัวอย่ างของผลแตกต่างชั่ วคราวที่ ใช้ หักภาษี ซึ่ งทาให้ เกิดสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี
มีดังนี้
26.1 ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานเมื่ อเกษี ย ณอายุ ถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการค านวณก าไร
ทางบัญชี เนื่ องจากพนักงานให้ บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถนาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการค านวณก าไรทางภาษี ไ ด้ ก็ต่ อ เมื่ อกิ จ การจ่ า ยเงิ น สมทบให้ กองทุ น หรื อ
เมื่ อกิจการจ่ายเงินผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้ างให้ แก่พนักงาน ในกรณีน้ ีจะเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่ างมูลค่าตามบั ญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่ งฐานภาษีของ
หนี้สินมีค่าเป็ นศูนย์ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีดังกล่ าวจะก่อให้ เกิดสินทรั พย์
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ซึ่ งกิ จ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในรู ป ของ
15
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26.2

26.3

26.4

ค่าใช้ จ่ายที่ สามารถนาไปหักจากกาไรทางภาษีเมื่ อกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนหรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้ แก่พนักงาน
กิจการรั บรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณกาไรทางบัญชีในงวดที่ เกิด
รายการ แต่อ าจไม่ สามารถนาจานวนดังกล่ าวไปหั กในการคานวณกาไร (ขาดทุน )
ทางภาษีได้ จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้ นทุนในการวิจัย
(จานวนที่ กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้ นาไปหักเป็ นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตามบัญชี
ซึ่ งเท่ากับศูนย์ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี ซึ่ งทาให้ เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ด้ ว ยข้ อ ยกเว้ นที่ จ ากั ด กิ จ การรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บ มาและหนี้ สิ น ที่ ระบุ ไ ด้ จาก
การรวมธุรกิจด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สิน ณ วันที่ ได้
รั บมาแต่ยังไม่สามารถนาต้ นทุน ที่ เกี่ ยวข้ องไปหักเป็ นค่าใช้ จ่า ยในการคานวณกาไร
ทางภาษีได้ จนกว่ าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีน้ ี จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี
และสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี นอกจากนี้ จะเกิ ด สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีได้ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้ รับมามีมูลค่าตา่ กว่าฐานภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึ้นจากทั้งสองกรณีข้างต้ นจะส่งผลกระทบต่อ
ค่าความนิยม (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 มีก ารปรั บปรุง เพื่ อวัตถุป ระสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 20) ในกรณีน้ ี จะเกิด
ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หั ก ภาษี ข้ ึ น หากฐานภาษี ข องสิน ทรั พ ย์ มี จ านวนมากกว่ า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน

ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 26.4
การหาจานวนผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี ณ สิ้นปี ที่ 2
ณ ต้ นปี ที่ 1 กิจการ ก ซื้อตราสารหนี้ มูลค่าหน้ าตั๋ว 1,000 ครบกาหนดชาระภายใน 5 ปี
มีอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2 จ่ายชาระทุกสิ้นปี ในราคา 1,000 โดยตราสารหนี้ดังกล่าวมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ แท้จริงเท่ากับร้ อยละ 2 และตราสารหนี้ดังกล่าววัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ สิ้นปี ที่ 2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ลดลงเหลือ 918 เนื่ องจากการเพิ่ มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเป็ นร้ อยละ 5 ซึ่ งกิจการ ก คาดว่ า มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ที่จะรั บ
กระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดหากกิจการยังคงถือตราสารหนี้
ก าไร (ขาดทุ น ) ของตราสารหนี้ จะเป็ นรายได้ (ค่ า ใช้ จ่ า ย) ทางภาษี เ มื่ อเกิ ด ขึ้ น ก าไร
(ขาดทุน) ที่ เกิดจากการขายหรือ ถือไว้ จนครบกาหนดของตราสารหนี้จะถูกนาไปคานวณเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางภาษีด้วยส่วนต่างระหว่างจานวนเงินที่ ได้ รับและต้ นทุนของตราสารหนี้
ดังนั้น ฐานภาษีของตราสารหนี้คือราคาทุนเมื่ อแรกเริ่ ม
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ณ สิ้นปี ท่ ี 2 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้ จานวน 918 ในงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการ ก กับฐานภาษีจานวน 1,000 คือ ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีจานวน
82 (ดูย่อหน้าที่ 20 และ 26.4) โดยไม่คานึงว่ากิจการ ก จะได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าตาม
บัญชีของตราสารหนี้จากการขายหรือจากการใช้ (โดยการถือครองและการได้รบั กระแสเงินสด
ตามสัญญา หรือทัง้ สองอย่าง)
เนื่องจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีเป็ นผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรื อหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิ นและฐานภาษี ซ่ ึ งจะทาให้เกิ ดกาไร (ขาดทุน ) ทางภาษี
สาหรับงวดอนาคต เมื่อได้รบั ประโยชน์หรือจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือหนี้สิน (ดูย่อหน้าที่ 5) กิจการ ก จะสามารถนาจานวน 1,000 ซึ่งเท่ากับฐานภาษี ไปใช้ใน
การคานวณกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี เมื่อกิจการขายหรือถือจนครบกาหนด
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การกลับ รายการของผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ ใช้ หักภาษี จะมีผลทาให้ กาไรทางภาษี สาหรั บ งวด
อนาคตลดลง อย่างไรก็ตาม กิจการจะได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ ทจี่ ่าย
ลดลงก็ต่อเมื่ อกิจการมีกาไรทางภาษีมากเพียงพอที่ จะนารายการนั้นมาหักได้ ดังนั้นกิจการจะ
รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่ อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาไร
ทางภาษีมากเพียงพอที่ จะนาผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีมาหักได้
ในการประเมินว่ า กิจการมีกาไรทางภาษี มากเพี ยงพอที่ จะนาผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี
ได้ มาหักได้ หรือไม่ กิจการควรพิจารณาว่ากฎหมายภาษีอากรมีข้อกาหนดเกี่ ยวกับกาไรทางภาษี
โดยให้ หักกับการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีหรือไม่ หากกฎหมายภาษีอากร
ไม่มีข้อ กาหนดดังกล่ า ว กิจ การสามารถประเมิน ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี โดยรวมกับ
ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หั ก ภาษี ร ายการอื่ นๆ ได้ อย่ า งไรก็ต าม หากกฎหมายภาษี อากรมี
ข้ อกาหนดให้ นาผลขาดทุนไปหักกับรายได้ บางประเภทเท่านั้น ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี
เกี่ ยวกับขาดทุนทางภาษีจะสามารถประเมินร่ วมกับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี อื่นเฉพาะ
ผลแตกต่างในประเภทที่ เหมาะสมเท่านั้น
มีความเป็ นไปได้ ว่า กิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่ จะใช้ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี ได้
ก็ต่อเมื่ อกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้ องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเก็บภาษี เดียวกัน และ
หน่วยภาษีเดียวกันซึ่ งมีจานวนที่ เพียงพอและคาดว่าจะเกิดการกลับรายการ
28.1 ในงวดเดี ย วกั น กั บ งวดที่ คาดว่ า จะมี ก ารกลั บ รายการของผลแตกต่ า งชั่ ว คราว
ที่ ใช้ หักภาษี หรือ
28.2 ในงวดที่ ขาดทุนทางภาษีทเี่ กิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้
ประโยชน์ ได้ ซึ่งอาจเป็ นงวดภาษีในอดีตหรื อในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทยจะ
อนุญาตให้ เฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังไป
ลดกาไรทางภาษีทจี่ ะเกิดในอนาคตเท่านั้น)
ในสถานการณ์ ดังกล่ า ว กิจการรั บรู้ สิน ทรั พย์ภาษีเงินได้ ร อการตัดบัญ ชี ในงวดที่ ผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีเกิดขึ้น
17

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
29

29ก

30

เมื่ อกิ จ การมี ผ ลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี แ ละ
หน่วยภาษีเดียวกันไม่เพียงพอ กิจการสามารถรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในกรณี
ดังต่อไปนี้
29.1 เมื่ อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีทเี่ กี่ ยวข้ องกับหน่วยงาน
จั ดเก็บ ภาษี แ ละหน่ วยภาษี หน่ วยเดียวกัน เพี ยงพอในงวดเดีย วกัน กับ ที่ มี การกลั บ
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี (หรือในงวดที่ ขาดทุนทางภาษี ทเกิ
ี่ ดจาก
สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บั ญ ชี ส ามารถยกไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ซึ่ งอาจเป็ นงวด
ในอดีตหรื อในอนาคต ซึ่ งเรื่ องนี้ กฎหมายภาษีไทยให้ ใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการนา
ขาดทุ น สุ ท ธิ ย กมาไม่ เ กิ น 5 รอบระยะเวลาบั ญ ชี ไ ปลดภาษี ใ นงวดอนาคต)
ในการประเมินว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่ กิจการควรจะ
29.1.1 เปรี ย บเทีย บผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หั ก ภาษี กั บ ก าไรทางภาษี ข องงวด
อนาคตโดยไม่ ร วมจ านวนที่ ใช้ หั ก ภาษี ที่ เกิ ด จากการกลั บ รายการของ
ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี น้ัน การเปรี ยบเทียบนี้ จะแสดงให้ เห็น ว่ า
กิจ การมีก าไรทางภาษี สาหรั บ งวดอนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ หักกับ การกลั บ
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีน้ัน และ
29.1.2 ไม่ ร วมภาษี ที่เกิดจากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หักภาษี ที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น
ในงวดอนาคต เนื่ องจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวเกิดจาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี ซึ่งผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่ าวต้ องมี กาไร
ทางภาษีสาหรับงวดอนาคตจึงจะสามารถใช้ ประโยชน์ได้
29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่ อทาให้ กจิ การมีกาไรทางภาษีในงวดที่ เหมาะสมได้
การประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตที่ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ อาจรวมจานวนที่ กิจการ
ได้ รับประโยชน์ จากสินทรัพย์บางรายการที่ มีมูลค่าสูง กว่ามูลค่าตามบัญชี หากกิจการมีหลักฐาน
เพียงพอที่ แสดงถึงความเป็ นได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
วัดมู ลค่า สินทรั พ ย์ ด้วยมูลค่า ยุติธรรม กิจการต้ องพิ จารณาว่ ามีหลักฐานเพี ยงพอที่ จะสรุ ปว่ า
มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ที่ กจิ การจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซึ่งมากกว่ามูลค่าตามบัญชี
กรณี ดังกล่ า วรวมถึ งกรณี ที่ กิจ การคาดว่ า จะถื อตราสารหนี้ ที่ มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ไปจนครบ
กาหนดและได้ รับกระแสเงินสดตามสัญญา
การวางแผนภาษี อากร หมายถึง วิธีทกิี่ จการปฏิบัติเพื่ อสร้ างหรื อเพิ่ มกาไรทางภาษีในงวดใด
งวดหนึ่ ง ก่อนที่ ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ
กิจการสามารถสร้ างหรือเพิ่ มกาไรทางภาษีได้ โดย
30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้ าง
30.2 ชะลอสิทธิเรียกร้ องการหักค่าใช้ จ่ายบางรายการจากกาไรทางภาษีไปในงวดอื่ น
30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับ คืนสินทรัพย์ทมีี่ ราคาเพิ่ มขึ้น แต่กิจการไม่สามารถปรับปรุง
ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่ อสะท้อนราคาที่ เพิ่ มขึ้น และ
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30.4

31
32

ขายสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดรายได้ ทไม่
ี่ ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้
จากพั นธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี ) เพื่ อนาเงินไปซื้อเงินลงทุนที่ ก่อให้ เกิดรายได้
ที่ ต้องเสียภาษีแทน
ถึงแม้ ว่าการวางแผนทางภาษีเป็ นการขยับกาไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ ข้ ึนมาอยู่ในงวดก่อนหน้ า
การน าผลขาดทุ น ทางภาษี หรื อ เครดิ ต ภาษี ไ ปใช้ ประโยชน์ ยั ง ขึ้ นอยู่ กั บ ผลก าไรทางภาษี
ในอนาคตที่ เกิดจากแหล่งอื่ น นอกเหนือจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดในอนาคตด้ วย
ในกรณีที่กิจการมีป ระวัติการขาดทุนในงวดที่ ผ่านมาไม่นาน ให้ กิจการพิ จารณาแนวทางตาม
ที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 35 และ 36
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าความนิยม
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ถ้ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องค่ า ความนิ ยมที่ เกิดจากการรวมธุ ร กิจ น้ อ ยกว่ า ฐานภาษี ผลแตกต่ า ง
ที่ เกิดขึ้นจะก่อให้ เกิดสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ เกิดจากการรับรู้เริ่ มแรกของค่าความนิยมจะต้ องรับรู้เป็ นส่วนหนึ่ งในการบันทึกบัญชีสาหรับ
การรวมธุรกิจ ซึ่ งมูลค่าขึ้นอยู่กับความเป็ นไปได้ ที่ ว่ ากิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี
การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินเมื่อเริ่มแรก

33

มีสถานการณ์หนึ่ งที่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรู้สินทรัพย์เมื่ อเริ่ มแรก
คือ กรณีทกิี่ จการได้ รับเงินอุดหนุ นเกี่ ยวกับสินทรัพย์ทไม่
ี่ ต้องเสียภาษีจากรั ฐบาล โดยกิจการนา
เงินอุดหนุ นดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ แต่ในทางภาษีกิจการไม่สามารถนา
มูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของสินทรัพย์ (ซึ่ งเท่ากับฐานภาษี) ได้ มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์จึงตา่ กว่าฐานภาษีและทาให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีข้ ึน หรือในอีกกรณี
หนึ่ งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชี ซึ่ งทาให้ เกิดผลต่างระหว่าง
รายได้ ร อการตั ด บั ญ ชี กั บ ฐานภาษี ซึ่ งมี ค่ า เป็ นศู น ย์ จึ ง ท าให้ เกิ ด เป็ นผลแตกต่ า งชั่ ว คราว
ที่ ใช้ หักภาษีข้ ึน ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีการนาเสนออย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ ด้ วยเหตุผลตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 22
ขาดทุนทางภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้

34

กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษี
ที่ ยังไม่ ไ ด้ใ ช้เ ท่ าที่ มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า กิ จการจะมี กาไรทางภาษีใ นอนาคต
เพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษี ท่ ียงั ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้ดงั กล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้
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36

หลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีทยี่ ัง
ไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีทยี่ ังไม่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ ใช้ ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ นาไปหักภาษี แต่ท้งั นี้การที่ กิจการมีผลขาดทุน
ทางภาษีทยัี่ งไม่ได้ ใช้ เป็ นหลักฐานสาคัญที่ แสดงว่ากิจการอาจจะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคต
ดังนั้น เมื่ อกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ ผ่านมา กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ เกิด จากผลขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ หรื อ เครดิ ต ภาษี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ได้ เท่า ที่ กิ จ การมี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้ องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่ เชื่ อได้ ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษี
เพียงพอที่ จะนาผลขาดทุนทางภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ มาใช้ ประโยชน์ได้
ในสถานการณ์ ข้า งต้ น ย่ อหน้ า ที่ 82 กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกับ มู ลค่า ของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ ใช้ สนับสนุนการรับรู้รายการ
กิจการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความน่าจะเป็ นว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษี
เพี ยงพอที่ จะนาผลขาดทุน ทางภาษี ที่ยังไม่ได้ ใช้ หรื อเครดิตภาษีที่ไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้
หรือไม่
36.1 กิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้ องเสียภาษี ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับ หน่ วยงานที่ จัดเก็บภาษี
และหน่วยเสียภาษีเดียวกัน ในจานวนที่ เพียงพอที่ จะนาขาดทุนทางภาษีทยัี่ งไม่ได้ ใช้
หรือเครดิตภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ก่อนที่ จะหมดอายุหรือไม่
36.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ห รื อไม่ ว่า กิจ การจะมี กาไรทางภาษี ก่อ นที่ ผลขาดทุ น
ทางภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ จะหมดอายุลง
36.3 ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ น้ัน เกิดจากสาเหตุทสี่ ามารถระบุได้ และเหตุการณ์น้ัน
ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และ
36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้ าที่ 30) เพื่ อสร้ างกาไรทางภาษีให้ เกิดขึ้นในงวด
ที่ สามารถนาผลขาดทุนทางภาษีทยัี่ งไม่ได้ ใช้ หรือเครดิตภาษีทยี่ ังไม่ได้ ใช้ ไปใช้ ประโยชน์
ได้ หรือไม่
หากไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษี ที่เพียงพอที่ จะใช้ ประโยชน์จาก
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ หรื อเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ ท้งั หมด กิจการไม่ควรรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับส่วนนั้น
การนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ ียงั ไม่ได้รบั รูม้ าประเมินใหม่
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ทุ ก วั น ที่ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิ จ การจะประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ที่ ยังไม่ได้ รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่ยังไม่ได้ รับรู้ น้ันได้
ตามจานวนที่ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตที่ จะทาให้ ได้ รับ
ประโยชน์ ในอนาคตจากสิน ทรั พย์ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบัญชี ดังกล่ าว เช่ น การที่ สถานการณ์
ทางการค้ า ปรั บ ตั ว ดี ข้ ึ นอาจส่ ง ผลให้ กิ จ การจะมี ก าไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่ จะรั บ รู้
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ าที่ 24 หรื อ 34
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อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ งคื อ การที่ กิ จ การจะประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ใหม่
ณ วันที่ รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 67 และ 68)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน
38

39

40
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ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่ อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม
หรื อ ส่วนได้ เสียในการร่ วมการงาน (ซึ่ งหมายถึง ส่วนแบ่ งของบริ ษัทใหญ่ หรื อส่วนแบ่ งของ
ผู้ ลงทุ น ในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ ของบริ ษั ทย่ อย สาขา บริ ษั ทร่ วม หรื อ ผู้ ถู กลงทุ น ซึ่ งรวมถึ งมู ลค่ า
ตามบั ญชี ข องค่ า ความนิ ย มด้ ว ย) มี จ านวนแตกต่ า งจากฐานภาษี (ซึ่ งมั ก เท่ า กับ ราคาทุ น )
ของเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสีย ผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายสถานการณ์ เช่น
38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมการงานมีกาไรที่ ยังไม่ได้ จัดสรร
38.2 การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีทบริ
ี่ ษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยไม่ได้ ต้งั อยู่ในประเทศเดียวกัน และ
38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้ เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ในงบการเงินรวม จานวนของผลแตกต่างชั่วคราวอาจต่างจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกี่ ยวข้ องกับ
เงิ น ลงทุ น ในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การของบริ ษั ท ใหญ่ หากบริ ษั ท ใหญ่ บั น ทึก เงิ น ลงทุ น ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ ตีใหม่
กิจการต้อ งรับรู ห้ นี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ต้อ งเสี ยภาษี
ทุ กรายการที่ เกี่ยวข้อ งกับ เงิน ลงทุ นในบริ ษ ทั ย่ อ ย สาขาและบริ ษ ทั ร่ ว ม และส่ ว นได้เ สี ย
ในการร่วมการงาน ยกเว้นเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้
39.1 บริ ษทั ใหญ่ ผูล้ งทุ น ผูร้ ่ ว มค้า หรื อ ผูร้ ่ ว มดาเนินงานสามารถควบคุ มระยะเวลา
ในการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว และ
39.2 มีความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ าจะไม่ มีการกลับรายการของผลแตกต่ างชั่วคราว
ในอนาคตอันใกล้
เนื่ องจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็ นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่
จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกี่ ยวข้ องกับเงินลงทุน
นั้น (รวมถึงผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดขึ้นจากกาไรที่ ไม่ได้ จัดสรรและจากผลต่างในการแปลงค่า
เงิน ตราต่ างประเทศ) เกิดขึ้น เมื่ อใด นอกจากนี้ ในทางปฏิบั ติ บริ ษัทใหญ่ มักจะไม่ สามารถ
ประมาณจ านวนภาษี เ งิ น ได้ ที่ จะต้ อ งจ่ า ย เมื่ อมี ก ารกลั บ รายการของผลแตกต่ า งชั่ ว คราว
ด้ วยเหตุน้ ี เมื่ อบริ ษัท ใหญ่ ตั ดสิน ใจที่ จะไม่ ให้ มี การจั ดสรรกาไรของบริ ษั ทย่ อ ยในระยะเวลา
อนาคตอันใกล้ บริ ษัทจึงไม่รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ข้อกาหนดในย่อหน้ านี้
สามารถนาไปถือปฏิบัติกบั เงินลงทุนในสาขาด้ วย
กิ จ การวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ไม่ เ ป็ นตั ว เงิ น ด้ ว ยสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งาน
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ) หากกิจการต้ องคานวณกาไรหรื อ
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42

43

44
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ขาดทุนทางภาษีด้วยสกุลเงินที่ ต่างกัน (ซึ่ งมีผลให้ ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิน
ของกิจการต่างกันด้ วย) การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนจะทาให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราว
ซึ่ งทาให้ กิจการต้ องรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูเงื่ อนไขตามย่อหน้ าที่
24) และจะรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึ้น ในกาไรหรือขาดทุน
(ดูย่อหน้ าที่ 58)
ผู้ลงทุนในบริ ษัทร่ วมที่ ไม่สามารถควบคุมกิจการนั้นได้ และมักจะไม่สามารถกาหนดนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนั้นหากไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ กาหนดว่าบริ ษัทร่ วมจะไม่ จ่ายเงินปั นผล
ในอนาคตอันใกล้ จ ากก าไรของบริ ษัทร่ วม ผู้ ลงทุน ต้ องรั บรู้ หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชี
ที่ เกิ ด ขึ้ นจากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ องเสี ย ภาษี ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม
ในบางกรณี ผ้ ู ลงทุ น อาจไม่ ส ามารถประเมิน จานวนภาษี เงิน ได้ ที่ จะต้ อ งชาระในกรณี ที่ ได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มได้ แต่ ส ามารถประเมิ น จ านวนขั้ น ต่า และระบุ ไ ด้ ว่ า
ภาษีที่ต้ องจ่ า ยเท่ากับหรื อ สูงกว่ า จานวนขั้นต่า ได้ ในกรณีน้ ี จะใช้ จานวนที่ ประเมินนี้ วั ดมูลค่ า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ข้ อตกลงระหว่างผู้ร่วมการงานในการร่วมการงานมักเกี่ ยวข้ องกับการแบ่งปั นกาไรและข้ อกาหนด
เกี่ ยวกั บ การแบ่ ง ปั น ก าไรต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ห รื อ อนุ มั ติ โดยเสี ย งส่ ว นใหญ่
ตามจานวนที่ ระบุ หากผู้ร่วมค้ าหรือผู้ร่วมดาเนินงานสามารถควบคุมจังหวะเวลาการแบ่งปันกาไร
จากการร่ วมการงานได้ และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่า จะไม่มีการแบ่ งปั นกาไรในอนาคต
อันใกล้ ผู้ร่วมค้ าหรือผู้ร่วมดาเนินงานไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่า งชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี
ทุกรายการที่เกิดขึ้ นจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สาขา และบริษทั ร่ วม และส่ วนได้เสียใน
การร่วมการงาน ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ และ
44.2 จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ได้
ในการตัดสินว่ากิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ ใช้ หักภาษี ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย สาขา และบริ ษัทร่ วม และส่วนได้ เสียใน
การร่วมการงานหรือไม่น้ัน กิจการจะพิจารณาตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลค่า
46

47

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
ตามจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ ายชาระแก่ (หรือได้รบั คืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีสาหรับงวด
ที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการ
22
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48

49

50
51

51ก

คาดว่าจะจ่ ายชาระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่
หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ปกติกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันรวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีโดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่ มีผลบังคับใช้ แล้ ว แต่ใน
บางประเทศ การประกาศใช้ อั ตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) โดยรั ฐบาล มี ผลกระทบ
สาคัญต่อการบังคับใช้ จริงที่ อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในสถานการณ์เช่นนี้
กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้ อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่ รัฐบาลประกาศ
เมื่ อกิจการต้ องเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกต่างกันสาหรับรายได้ ทางภาษี ในแต่ละระดับ กิจการ
ต้ อ งวั ดมู ลค่ าสินทรั พ ย์แ ละหนี้สินภาษี เงินได้ ร อการตัดบั ญชี โดยใช้ อัตราภาษี เฉลี่ ยที่ คาดว่ า
จะต้ องใช้ กบั กาไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่ กจิ การคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชั่วคราว
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การวัดมู ลค่ าของหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบ
ทางภาษีท่ ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือจะ
จ่ ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในบางประเทศ ลักษณะที่ กิจการจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรื อ จ่ายชาระหนี้สิน อาจส่ง
ผลกระทบต่อรายการใดรายการหนึ่ งหรือทั้งสองรายการดังนี้
51ก.1 อัตราภาษีที่ใช้ เมื่ อกิจการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่า
ตามบัญชี และ
51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น
ในกรณีน้ ี กิจการต้ องวัดมูลค่า ของสินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีโดยใช้ อตั ราภาษีและฐานภาษีทสี่ อดคล้ องกับลักษณะที่ กิจการได้ รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์หรือจ่ายชาระหนี้สนิ
ตัวอย่าง ก (ตัวอย่าง ก นี้ เป็ นกรณีท่ ีกฎหมายภาษีกาหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่างอัตรา
ภาษีจากการจาหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ กรณีนจึี้ งไม่เกิดขึ้ นกับประเทศไทย)
สิ น ทรั พ ย์ ร ายการหนึ่ งในที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ท่ า กั บ 100 แต่ มี
ฐานภาษีเพี ยง 60 ประเด็นนี้ มีข้อสังเกตว่ า กรณี ที่มีกาไรจากการจาหน่ ายสินทรั พย์กิจการ
ค านวณภาษี โ ดยใช้ อั ต ราภาษี ร้ อยละ 20 ซึ่ งไม่ เ ท่ า กั บ อั ต ราภาษี ใ นกรณี อื่ นที่ เสี ย ภาษี
อัตราร้ อยละ 30
ตามตัวอย่าง กิจการรับรูห้ นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ
คาดว่า จะจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ดัง กล่า วเมื่ อไม่ ใ ช้งานต่ อ ไป กิ จการจะรับ รู ห้ นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้
รอการตัดบัญชีเท่ากับ 12 (คานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์
ดังกล่าว แต่จะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์มลู ค่าตามบัญชีโดยการใช้งานสินทรัพย์นนั้ แทน
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ตัว อย่ า ง ข (ตั ว อย่ า งนี้ ให้ อ ้า งอิ ง ได้ก ับ มาตรา 65 ทวิ (3) แห่ งประมวลรัษ ฎากร
อย่ างไรก็ ตาม ประเทศไทยไม่ มี ก รณี นี้ เพราะประมวลรัษ ฎากรจัด เก็ บ ภาษี ก าไรจาก
การจาหน่ายสินทรัพย์โดยคานวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)
สิ น ทรั พ ย์ ร ายการหนึ่ งในที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ร าคาทุ น 100 มี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 80
ซึ่ งกิจการได้ ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ มขึ้นเป็ น 150 และไม่มีการทารายการปรับปรุงทางภาษีสาหรับ
การตีราคาสินทรัพย์น้ ี ค่าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตราภาษีคือ
ร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ในกรณีน้ ีมีข้อสังเกตว่า ถ้ ากิจการจาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่ าวได้ สูง
กว่าราคาทุน กิจการต้ องนาค่าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษีจานวน 30 มารวมเป็ นกาไรทางภาษี
แต่ส่วนของรายรับที่ สงู กว่าต้ นทุนนั้นไม่ต้องนามาเสียภาษี
ฐานภาษี ของสินทรัพย์ดังกล่าวเท่ากับ 70 และผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษี เท่ากับ 80
(เกิ ด จากการน ามู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ท่ ี ตี ร าคาใหม่ 150 ลบด้ว ยฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ 70)
ถ้ากิจการคาดว่าจะไม่จาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวแต่ จะใช้งานสินทรัพย์จนครบอายุสินทรัพย์
กิ จ การต้อ งมี ร ายได้ท างภาษี จ านวนถึ ง 150 แต่ ทั้ง นี้ กิ จ การมี ร ายจ่ า ยค่ า เสื่ อมราคา
ทางภาษี เ พี ย ง 70 ในการนี้ ท าให้ค านวณหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ไ ด้เ ท่ า กับ 24
(คานวณจาก 80 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะจาหน่ายสินทรัพย์นนั้ ไปในทันที โดยได้รบั เงิน
ค่าจาหน่าย 150 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณได้ดงั นี้
ผลแตกต่าง
หนี้สิน
อัตราภาษี
ชัว่ คราวที่ตอ้ ง
ภาษีเงินได้
เสียภาษี
รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษี
30
30%
9
กาไรส่วนที่ เกินต้ นทุน
50
- 0รวม
80
9
(หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 61ก กาหนดไว้ว่า ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีท่ ีเพิ่มขึ้นจากการตี ราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ตัวอย่าง ค (ตัว อย่าง ค นี้ เป็ นกรณีท่ ีกฎหมายภาษีกาหนดอัตราภาษีไม่เท่ ากันระหว่ าง
อัตราภาษีจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์และอัตราภาษีปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึ งไม่ เกิดขึ้ นกับ
ประเทศไทย)
ตัวอย่างนี้เหมือนกรณีของตัวอย่าง ข ยกเว้ นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์ รายการดังกล่าว
ในราคาสู ง กว่ า ราคาทุ น ต้ อ งน าค่ า เสื่ อมราคาสะสมทางภาษี ม ารวมเป็ นก าไรทางภาษี
(อัตราภาษีเท่ากับร้ อยละ 30) ส่วนกาไรจากการขายที่ คานวณจากราคาขายหลังจากหักต้ นทุน
ที่ ปรับปรุงด้ วยภาวะเงินเฟ้ อจานวน 110 เสียภาษีทอี่ ตั ราภาษีเท่ากับร้ อยละ 40
24
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ตัวอย่าง ค (ตัว อย่าง ค นี้ เป็ นกรณีท่ ีกฎหมายภาษีกาหนดอัตราภาษีไม่เท่ ากันระหว่ าง
อัตราภาษีจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์และอัตราภาษีปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึ งไม่ เกิดขึ้ นกับ
ประเทศไทย)
ถ้า กิจ การคาดว่า จะรับประโยชน์จากมูลค่ า ตามบัญชีของสิน ทรัพย์โดยการใช้งานสิน ทรัพย์
ดัง กล่ า ว กิ จ การต้อ งมี ร ายได้ท างภาษี ไ ด้เ ท่ า กับ 150 แต่ กิ จ การจะมี ร ายจ่ า ยที่ เกี่ ยวข้อ ง
ทางภาษี ในรู ป ค่ า เสื่อมราคาได้เพี ยง 70 ในกรณี น้ ี ฐานภาษี ของสินทรัพย์เท่ากับ 70 ทาให้
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีเท่ากับ 80 และมีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ
24 (80 x 30%) ซึ่งเท่ากับในกรณีของตัวอย่าง ข
ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทันทีท่ ีราคา 150 กิจการสามารถหักต้นทุนที่ปรับปรุงด้วยอัตราเงินเฟ้ อได้ท่ ี 110 ทาให้เกิดกาไร
สุ ท ธิ เ ท่ า กั บ 40 ซึ่ งต้ อ งเสี ย ภาษี ที่ อั ต ราร้ อ ยละ 40 นอกจากนี้ ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ทางภาษี 30 จะถู กน าไปรวมเป็ นก าไรทางภาษี ซ่ ึ งต้องเสี ยภาษี ท่ ี อั ตราร้อยละ 30 ในกรณี น้ ี
ฐานภาษี คือ 80 (110 - 30) ทาให้เกิดผลแตกต่ างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี เท่ากับ 70 และมี
หนี้ สิน ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี เท่ า กับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่ า งไรก็ดี
หากวิธีการคานวณ ฐานภาษี หาได้ยากกว่าที่แสดงในตัวอย่าง กิจการอาจพิ จารณาหลักการ
พื้นฐานตามย่อหน้าที่ 10 ประกอบ
(หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 61ก กาหนดไว้ว่า ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีท่ ีเพิ่มขึ้นจากการตี ราคา
สินทรัพย์เพิ่มให้รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
51ข

51ค

หากหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อสิ น ทรั พ ย์ ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี เกิ ดขึ้ นจาก
การตีราคาสินทรัพย์ทไม่
ี่ ได้ คิดค่าเสื่ อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) การวั ด มู ล ค่ า หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีต้องสะท้ อนผลทางภาษีทจี่ ะได้ รับจากมูลค่า
ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ มี ก ารเสื่ อมราคาโดยการขาย โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง เกณฑ์ ที่ ใช้ ใน
การวั ดมู ลค่ าตามบั ญชีของสินทรั พย์น้ั น ดังนั้ นหากกฎหมายภาษีอากรกาหนดให้ ใช้ อัตราภาษี
เฉพาะของมูลค่าภาษีจากการขายสินทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากอัตราภาษีทเี่ กิดจากการใช้ สินทรัพย์แล้ ว
ให้ ใช้ อัตราภาษีที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ในการวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กี่ ยวเนื่ องกับสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ คิดค่าเสื่ อมราคานั้น
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 กิ ด ขึ้ นจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนซึ่ งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) โดยมี
ข้ อสันนิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน จะเป็ นมูลค่าที่ จะได้ รับคืนจาก
การขาย ดังนั้น หากข้ อสันนิษฐานเป็ นจริง การวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อ
สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ต้ อ งสะท้ อ นผลทางภาษี ที่ จะได้ รั บ จากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
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ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น จากการขาย หากข้ อ สั น นิ ษ ฐานนี้ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ว่ า ไม่ จ ริ ง
โดยถ้ า อสัง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น นี้ มีการคิด ค่ า เสื่ อมราคาและถือ ไว้ โดยมีวั ตถุ ป ระสงค์
รั บ ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ เกื อ บทั้ง หมดตลอดอายุ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น
มากกว่าที่ จะขาย ต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 51 และ 51ก
ตัวอย่าง เพื่ออธิบายย่อหน้าที่ 51ค
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น หนึ่ งมี ร าคาทุ น 100 และมี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม 150 ซึ่ ง
วัดมูลค่ายุติธรรมตามวิธีทกี่ าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งประกอบด้ วยที่ ดินราคาทุน 40 โดยมี
มู ล ค่ า ยุ ติ ธร ร ม 60 แ ละ อา คา ร หลั งห นึ่ ง ร า คา ทุ น 60 แ ละ มี มู ล ค่ า ยุ ติ ธร ร ม 90
ที่ ดินมีอายุการใช้ งานที่ ไม่จากัด
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารทางภาษีเป็ น 30 กาไรที่ ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนไม่กระทบกาไรทางภาษี ถ้าอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ
การลงทุนถูกขายในราคาสูงกว่าราคาทุน การกลับรายการค่าเสื่ อมราคาสะสมจานวน 30 จะถูก
รวมเป็ นกาไรทางภาษีและเสียภาษีในอัตราร้ อยละ 30 สาหรับยอดขายส่วนที่ เกินกว่าราคาทุน
อั ต ร าภาษี เ ป็ นร้ อยละ 25 ส าหรั บสิ น ทรั พย์ ที่ ถื อ ไว้ น้ อยกว่ า 2 ปี และอั ต ราภาษี
ร้ อยละ 20 สาหรับสินทรัพย์ทถี่ ือตั้งแต่ 2 ปี เป็ นต้ นไป
เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามวิธีท่ ีกาหนดในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้) มีขอ้ สันนิษฐานว่ากิจการจะได้รับคื นมูลค่ าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทัง้ สิ้นจากการขาย หากข้อสันนิษฐานนัน้ เป็ นจริง ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะเป็ นผลสะท้อนจาก
การได้รบั คืนมูลค่าจากการขาย ราวกับว่ากิจการคาดหวังรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินก่อนการขาย
ฐานภาษี ข องที่ ดิ น หากมี ก ารขายคื อ 40 และมี ผ ลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ย ภาษี อี ก 20
(60–40) ฐานภาษี ของอาคารหากขายอาคารคื อ 30 (60–30) และมีผลแตกต่ า งชั่วคราว
ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี อี ก 60 (90–30) รวมผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ท่ ี เกี่ ยวกั บ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือ 80 (20+60)
ดัง นั้น ตามย่ อ หน้า ที่ 47 อั ต ราภาษี คื อ อั ต ราที่ คาดว่ า จะถื อ ปฏิ บั ติ ส าหรับ งวดเมื่ อรั บ รู ้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนัน้ หนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีถูกคานวณดังต่ อไปนี้
หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากที่ถือไว้เป็ นเวลามากกว่า 2 ปี

ภาษีส่วนที่ เป็ นค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนที่ เกินกว่าราคาทุน
รวม

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่ตอ้ ง
เสียภาษี
30
50
80

อัตราภาษี

30%
20%

หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัด
บัญชี
9
10
19
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ตัวอย่าง เพื่ออธิบายย่อหน้าที่ 51ค
หากกิจการคาดว่าจะขายทรัพย์สินหลังจากที่ถือไว้เป็ นเวลาน้อยกว่า 2 ปี การคานวณข้างต้นจะ
แก้ไขโดยใช้อัตราภาษีรอ้ ยละ 25 แทนที่จะเป็ นอัตราร้อยละ 20 ในส่วนที่เกินกว่าราคาทุน
หากกิจการถือครองอาคารเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทัง้ หมด
จากอาคารตลอดอายุของอาคารมากกว่าที่จะขาย ข้อสันนิษฐานนี้จะเป็ นที่โต้แย้งสาหรับอาคาร
อย่างไรก็ดี ที่ดินไม่มีการคิ ดค่ าเสื่อมราคา ถ้าเป็ นไปตามข้อสันนิษฐานดังกล่าวหนี้สินภาษี เงิ น
ได้ร อการตัดบัญชีจะสะท้อนผลที่ จะได้รับคื นจากมูลค่ าตามบัญชีของอาคารจากการใช้และ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดินจากการขาย
ฐานภาษี ของอาคารหากถือไว้เพื่ อใช้ คื อ 30 (60-30) และมีผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ต้องเสีย
ภาษีคือ 60 (90-30) เป็ นผลให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ 18 (60 x 30%)
ฐานภาษี ของที่ ดิ น ที่ ถื อ ไว้เพื่ อขายคื อ 40 และมี ผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษี คื อ 20
(60 – 40) เป็ นผลทาให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ 4 (20 x 20%)
หากสัน นิ ษ ฐานว่ า จะได้รับ คื น จากการขายอาคาร หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บัญ ชี ข อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ 22 (18 + 4)
51ง

51จ

52
52ก

52ข

ข้ อ สัน นิษ ฐานตามย่อ หน้ า ที่ 51ค ใช้ ก ับ หนี้ สิน ภาษีเ งิน ได้ ร อการตัด บัญ ชีห รื อ สิน ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนจากการรวมธุรกิจ
หากกิจการใช้ วิธมี ูลค่ายุติธรรมเมื่ อมีการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในภายหลัง
ย่อ หน้ า ที่ 51ข ถึ ง 51ง ไม่ เปลี่ ยนข้ อกาหนดตามย่ อหน้ าที่ 24 ถึง 33 (ผลแตกต่ า งชั่ วคราว
หั กภาษี ) และย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36 (ขาดทุ นทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษี ที่ยังไม่ ได้ ใช้ )
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เมื่ อมีการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ย้ ายและแก้ ไขลาดับย่อหน้ าใหม่เป็ น 51ก)
ในบางประเทศ กิจการจ่ายภาษีเงินได้ ในอัตราที่ สูงกว่ า หรื อต่ากว่ าอัตราปกติ หากกิจการนา
กาไรสุทธิหรือกาไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ กับผู้ถือหุ้นของ
กิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจได้ รับคืนหรือจ่ายชาระภาษีเงินได้ หากกิจการนากาไรสุทธิ
หรื อก าไรสะสมไม่ ว่าจะบางส่วน หรื อทั้งหมดไปจ่ ายเป็ นเงินปั น ผลให้ กับ ผู้ถือหุ้ นของกิจการ
ซึ่ งในสถานการณ์เหล่ านี้ กิจการวัดมูลค่าของสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน
รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยใช้ อัตราภาษีทใช้
ี่ กับกาไรที่ ยังไม่ได้
จัดสรร
ในสถานการณ์ ที่ อธิบายไว้ ตามย่ อหน้ า ที่ 52ก กิจการรั บ รู้ ผลกระทบทางภาษี ของเงิ น ปั น ผล
เมื่ อกิจการรับรู้หนี้สนิ เงินปันผลค้ างจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลนี้เกี่ ยวเนื่ องโดยตรงกับ
รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้ าของ ดังนั้นกิจการจึงรับรู้ภาษีเงินได้ ของ
เงิ น ปั น ผลในก าไรหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ งวดตามที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ าที่ 58 ยกเว้ น กรณี ที่
ภาษีเงินได้ ของเงินปันผลนั้นเกิดจากเหตุการณ์ตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 58.1 และ 58.2
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ตัวอย่าง ประกอบย่อหน้าที่ 52ก และ 52ข (ตัวอย่างนี้ ไม่ตรงกับข้อกฎหมายไทย เนื่องจาก
ตัวอย่างนี้ สมมติว่าอัตราภาษีสาหรับกาไรสะสมไม่จัดสรรสูงกว่าอัตราภาษีสาหรับกาไร
สะสมจัดสรร)
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างเกี่ ยวกับ การวัดมูลค่า ของสินทรั 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 าหรั บ กิ จ การที่ อยู่
ในประเทศที่ ต้ องเสียภาษี เ งิน ได้ สาหรับ กาไรสะสมที่ยังไม่ไ ด้ จัดสรรในอัต ราที่สูงกว่า ปกติ
(เช่น อัต ราร้ อ ยละ 50) โดยกิจ การสามารถขอคืน ภาษีไ ด้ เ มื่ อกิจ การมีก ารจัด สรรกาไร
อัต ราภาษีส าหรับ ก าไรที่ จัด สรรแล้ ว คือ 35% ณ วัน ที่ สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน 31
ธัน วาคม 25X1 กิจ การไม่รับ รู้ หนี้ สิน สาหรับ เงิน ปั น ผลที่เสนอหรือประกาศจ่า ยภายหลัง
วัน ที่สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ดัง นั้ น กิจ การจึง ไม่รับ รู้ เ งิน ปั น ผลสาหรับ ปี 25X1 กาไร
ที่ ต้ อ งเสีย ภาษีเ งิน ได้ ส าหรับ ปี 25X1 คือ 100,000 โดยมีผ ลแตกต่า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ ง
เสียภาษีสทุ ธิสาหรับปี 25X1 เท่ากับ 40,000
กิจการรับ รู ห้ นี้ สินภาษี เงิน ได้ของงวดปั จจุบัน และค่ าใช้จ่ายภาษี เงินได้สาหรับงวดปั จจุบัน
จ านวน 50,000 ทัง้ นี้ กิ จ การยังไม่ ตอ้ งรับ รู ส้ ิน ทรัพย์ท่ ี กิ จการอาจได้รับ จากการได้เ งิ น คื น
บางส่วน (จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี) เมื่อได้จ่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการยัง
รับ รู ห้ นี้ ส ิน ภาษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี และค่า ใช้จ ่า ยภาษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี จานวน
20,000 (40,000 x 50%) ซึ่ งแสดงถึง จ านวนภาษีเ งิน ได ท้ ่ี ก ิจ การจะต้อ งจ่า ยเมื่ อ ใช้
ประโยชน์จ ากสิน ทรัพ ย์ห รือ เมื่ อ จ่า ยช าระหนี้ ส ิน โดยอิ ง ตามอัต ราภาษีท่ี ใ ช ก้ บั ก าไร
ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการรั บรู้เงินปั นผลจานวน 10,000 ซึ่ งเป็ นเงินปั นผลจาก
กาไรจากการดาเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็ นหนี้สนิ
ณ วัน ที่ 15 มีน าคม 25X2 กิจ การต้อ งรับ รู เ้ งิน ภาษีไ ด้ร บั คืน จากหน่ว ยงานจัด เก็บ ภาษี
จานวน 1,500 (ซึ่ งเท่า กับ ร้อ ยละ 15 ของเงิน ปั น ผลที่ ร บั รู เ้ ป็ น หนี้ สิน แล้ว ) โดยรับ รู เ้ ป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และหักจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั สาหรับ
ปี 25X2
53
54

กิจการต้องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การคานวณหาจานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
โดยใช้ อัตราคิดลดจะเชื่ อถือได้ กต็ ่อเมื่ อกิจการจัดทาตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลา
ที่ จะเกิดการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่ าว
ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซ้ อนมากเกินไป ดังนั้น จึงเป็ นการไม่สมควรที่ จะ
ก าหนดให้ กิจ การต้ อ งคิด ลดสิน ทรั พย์ แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิน ได้ ร อการตัด บั ญ ชี หากมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อนุ ญ าตแต่ ไ ม่ บั ง คั บ การคิ ด ลดจะท าให้ งบการเงิ น ระหว่ า งกิ จ การต่ า งๆ
28
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55

56

ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงไม่กาหนดหรื ออนุ ญาตให้ มี
การคิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กิจการคานวณผลแตกต่างชั่วคราวโดยอ้ างอิงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ถึงแม้ ว่า
มูลค่ าตามบัญ ชี น้ั นจะได้ มาจากการคิดลดก็ตาม เช่ น กรณีของภาระผู กพั นผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษี ย ณอายุ (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ ข อง
พนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
กิจการต้องทบทวนมู ลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และกิ จ การต้อ งลดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัด บัญ ชี ล ง เมื่ อเห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ ท่ ี จะมี ก าไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ทั้งนี้ การปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงนั้น กิจการต้องกลับรายการสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีให้เท่ากับจานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกาไร
ทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การรับรูภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
57

การบัญชีสาหรับภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่ เกิดจากรายการหรือ
เหตุก ารณ์ อื่นๆ ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ การบั ญ ชี สาหรั บ การรั บ รู้ ร ายการหรื อเหตุการณ์ เหล่ า นั้ น
โดยกาหนดหลักการนี้ไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ถึง 68ค
รายการที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน

58

59

กิจการต้องรับรู ภ้ าษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายได้หรือ
ค่ า ใช้จ่ า ยและน าไปรวมค านวณก าไรหรื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ ส าหรับ งวด เว้น แต่ ภ าษี เ งิ น ได้
ที่เกิดขึ้ นจากรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
58.1 รายการหรื อ เหตุ การณ์ท่ ี กิ จการรับรู ้ นอกก าไรหรื อ ขาดทุ น ทั้งในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือ
ต่างกัน (ดูย่อหน้าที่ 61ก ถึง 65) หรือ
58.2 การรวมธุ รกิจ (นอกจากการซื้ อธุ รกิจ โดยกิจการที่ ดาเนิน ธุ รกิจด้านการลงทุ น
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อ มีการประกาศใช้) ซึ่ งกาหนดให้วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน) (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 68)
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเมื่ อ
กิจ การน ารายได้ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยไปรวมคานวณก าไรทางบั ญ ชี ใ นงวดบั ญ ชี หนึ่ ง แต่ น าไปรวม

29

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

60

ค านวณก าไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี ใ นงวดที่ แตกต่ า งไป กิ จ การจึ ง ต้ องรั บ รู้ ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
59.1 รายได้ ดอกเบี้ย ค่า สิทธิ และเงิน ปั น ผลที่กิจการมีสิทธิได้ รั บ และนาไปรวมในกาไร
ทางบัญชีตามเกณฑ์ก ารรั บ รู้ ท่ ีกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่
15 เรื่ อง รายได้จ ากสัญ ญาที่ ทากับ ลูก ค้า หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) แต่นาไปรวมในกาไร
(ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด และ
59.2 ต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่ งบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
ทยอยตัดจาหน่ายเข้ ากาไรหรือขาดทุน แต่กิจการนาจานวนดังกล่าวไปถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
ทางภาษี ท้งั จานวนเมื่ อเกิดขึ้น (แต่กรณีน้ ีประมวลรั ษฎากรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ หัก
ค่าใช้ จ่ายทางภาษีได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2))
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาจเปลี่ ยนแปลงได้ แ ม้ ว่า จะไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ า ของผลแตกต่ า งชั่ วคราวที่ เกี่ ยวข้ อง
ตัวอย่างของการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้
60.1 การเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชน์ทจี่ ะได้ รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ
60.3 การเปลี่ ยนแปลงลักษณะการได้ รับประโยชน์ทคี่ าดไว้ จากสินทรัพย์
กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เกิ ด ขึ้ นในก าไรหรื อ ขาดทุ น ยกเว้ นในกรณี
ที่ ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญ ชี น้ั น เกี่ ยวข้ องกับ รายการที่ เคยรั บ รู้ ไ ว้ น อกกาไรหรื อขาดทุ น แล้ ว
ในอดีต (ดูย่อหน้ าที่ 63)
รายการที่รบั รูน้ อกกาไรหรือขาดทุน

61
61ก

62

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้องรับรู ภ้ าษีเ งินได้ข องงวดปั จจุ บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกกาไรหรื อ
ขาดทุน หากภาษีท่ ี เกิดขึ้ นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ บันทึ กนอกกาไรหรื อขาดทุ น ไม่ว่ าใน
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
รอการตัดบัญชีท่ ีเกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้ ทั้งที่รบั รูใ้ นงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน
61ก.1 ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับรายการที่ต้องรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ดูย่อหน้าที่ 62)
61ก.2 โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ส าหรับรายการที่ ต้องรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดหรืออนุ ญาตให้ กิจการรั บรู้ รายการบัญชี บางรายการ
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น เช่น
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62.1

62ก

63

64

การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการตี ราคาที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )) และ
62.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
62.3 ผลต่ า งของอั ต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกิ ด จากการแปลงค่ า งบการเงิ น ของหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
62.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดหรือ อนุญาตให้ กิจการบันทึกบัญชี บางรายการโดยตรง
ไปยังส่วนของเจ้ าของ เช่น
62ก.1 การปรับปรุงยอดยกมาของกาไรสะสมซึ่ งเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่ ต้ อ งปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง หรื อ การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) และ
62ก.2 มู ลค่ าที่ เกิดจากการรั บรู้ เริ่ มแรกของส่วนประกอบของทุ น ของเครื่ องมื อทางการเงิ น
แบบผสม (ดูย่อหน้ าที่ 23)
ในบางสถานการณ์ทเข้
ี่ าข้ อยกเว้ น กิจการอาจคานวณหาจานวนภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน และ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกี่ ยวข้ องกับรายการที่ รั บรู้ นอกกาไรหรื อขาดทุนได้ ยาก (ทั้งที่ รั บรู้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ) เช่น ในกรณีต่อไปนี้
63.1 การมีอัตราภาษี แบบขั้นบันได ทาให้ กิจการไม่สามารถกาหนดอัตราภาษีที่จะใช้ กับ
ส่วนประกอบของกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหนึ่ งส่วนใด
63.2 มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่ งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ที่ เกี่ ยวข้ องกับรายการ
ที่ ได้ รับรู้บัญชีนอกกาไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ
63.3 กิ จ การตั ด สิ น ใจที่ จะรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี หรื อ จะไม่ รั บ รู้
เต็มจานวนอีกต่อไป โดยที่ สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี น้ัน (ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด) เกี่ ยวข้ องกับรายการที่ ได้ เคยรับรู้บัญชีนอกกาไรหรือขาดทุนในอดีต
ในกรณีดังกล่ าวข้ างต้ น กิจการต้ องกาหนดมูลค่าภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บัน และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ องกับรายการที่ กิจการได้ รับรู้บัญชีนอกกาไรหรือขาดทุนแล้ ว โดยการปันส่วน
ตามสัดส่วนของภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของกิจการในประเทศ
ที่ เกี่ ยวข้ อง หรืออาจใช้ วิธกี ารปันส่วนอื่ นที่ เหมาะสมกว่าสาหรับสถานการณ์ของกิจการได้
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ไม่ได้ ระบุให้ กิจการต้ องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ มไปยังกาไรสะสม
ทุ ก ปี ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ เท่ า กั บ ผลต่ า งระหว่ า งค่ า เสื่ อมราคาที่ คิ ด จากราคาสิน ทรั พ ย์ ที่ ตี ใ หม่ กั บ
ค่าเสื่ อมราคาที่ คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ หากกิจการทาการโอนเช่นนั้น มูลค่าที่ โอนต้ อง
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เป็ นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ อง โดยกิจการต้ องนาข้ อกาหนดนี้ไปปฏิบัติ
กับการโอนเมื่ อมีการจาหน่ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน
เมื่ อกิ จ การตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ ทางภาษี และการตี ร าคาใหม่ น้ั น เกี่ ยวข้ องกั บ
การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชี ทกระท
ี่
าในงวดก่อนหรือเกี่ ยวข้ องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชี
ที่ คาดว่ าจะเกิดในงวดอนาคต กิจการต้ องรั บรู้ ผลกระทบทางภาษี เงินได้ ที่เกิดจากการตีราคา
สินทรั พย์ และการปรับปรุงฐานภาษี รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นในงวดที่ ผลกระทบนั้นเกิดขึ้น
อย่ างไรก็ตาม หากการตีราคาสินทรั พย์ เพื่ อวัตถุประสงค์ด้านภาษีน้ันไม่เกี่ ยวข้ องกับการตีราคา
สินทรั พย์เพิ่ มในทางบัญชี ที่ กระทาในงวดก่อน หรื อในงวดที่ กิจการคาดว่ าจะกระทาในอนาคต
กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ ทเี่ กิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกาไรหรือขาดทุน
เมื่ อกิจการจ่ ายเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ น กฎหมายอาจก าหนดให้ กิจการต้ องจ่ ายส่ วนหนึ่ งของ
เงินปันผลให้ แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีแทนผู้ถือหุ้น ในหลายประเทศจานวนเงินดังกล่าวนี้เรียกว่า
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย กิจการต้ องบันทึกภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย ที่ ต้องจ่ายให้ หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีไว้ ในส่วนของเจ้ าของโดยถือเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินปันผล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ ีเกิดจากการรวมธุรกิจ

66

67

ตามที่ อธิบายในย่อหน้ าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้น ได้ จากการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุร กิจ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (กรณีทเี่ ป็ นไป
ตามเกณฑ์การรับรู้ทรี่ ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 24) หรือ หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ น สินทรัพย์
และหนี้สินที่ สามารถระบุได้ ณ วันที่ ซื้อธุรกิจนั้น ดังนั้นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อใน
ราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่ กิจการรั บรู้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ ย่อหน้ าที่ 15.1 กิจการต้ องไม่รับรู้
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่ อเริ่ มแรก
ในการรวมธุรกิจ ความน่าจะเป็ นของการเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีก่อนการรวมธุรกิจ
ของผู้ ซ้ ื ออาจเปลี่ ยนไป ผู้ ซ้ ื ออาจพิ จ ารณาว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า ผู้ ซ้ ื อจะได้ รั บ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ซึ่ งยังไม่เคยรับรู้ในบัญชีของตนก่อนการรวมธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ืออาจได้ รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีทยัี่ งไม่ได้ ใช้ ของผู้ซ้ ือโดยการหักจาก
กาไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ ตนซื้อมา ในทางตรงกันข้ าม ผลของการรวมธุรกิจอาจทาให้
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ า งแน่ ว่ากาไรทางภาษี จะเพี ยงพอที่ จะทาให้ กิจการได้ รับประโยชน์ จาก
สิน 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 รู้ การเปลี่ ยนแปลงของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ในงวดที่ เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบั ญชีดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ งในการบั นทึกบั ญชีการรวมธุรกิจ ดังนั้ น ผู้ซ้ ื อไม่ต้องน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือ
กาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรมที่ รับรู้ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ
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ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีทยี่ กมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอนของ
ื่
กิจการที่ ถูกซื้ออาจไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไข ที่ ต้องแยกรับรู้เมื่ อมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจแต่
อาจเกิดขึ้น ในภายหลั ง กิจการต้ องรั บ รู้ ผลประโยชน์ ภาษี เงิน ได้ ร อการตัดบั ญชี ที่เกิดขึ้น จริ ง
ภายหลังการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ทไี่ ด้ มาให้ รับรู้ภายในงวดที่ มีการวัดมูลค่า
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการได้ รั บ ข้ อ มู ล ใหม่ เ กี่ ยวกับ ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ที่ มี อ ยู่
ณ วั นที่ ซื้ อธุรกิจ ต้ อ งน าไปปรั บลดมูลค่ าตามบั ญชีของค่าความนิยมที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การซื้อธุรกิจ ถ้ ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีคงเหลือต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
68.2 ผลประโยชน์ภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญ ชีอื่ นที่ ได้ มาทุ กรายการต้ องรั บ รู้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ รับรู้นอกกาไรหรือขาดทุน)
ภาษีเ งินได้ข องงวดปั จจุ บนั และภาษีเ งิ นได้รอการตัดบัญชี ท่ ี เกิดจากรายการจ่ ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
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ในบางประเทศ กิ จ การสามารถน าจ านวนค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยด้ ว ยหุ้ น ทุ น สิ ท ธิซ้ ื อหุ้ น หรื อ
ตราสารทุนอื่ นของกิจการไปถือเป็ นรายจ่ ายที่ คานวณทางภาษีเงินได้ จานวนที่ ใช้ 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 จ่ายสาหรับบริการที่ ได้ ใช้ ประโยชน์พนักงานเป็ นสิ่ งตอบแทน
ตามสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ให้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) แต่จะยังไม่ได้ รับลดหย่อนภาษีจนกว่าจะมี
การใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้นแล้ ว โดยให้ วัดมูลค่าของการลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่
ใช้ สทิ ธิ
ในทานองเดียวกับ ต้ นทุนวิจัยที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษี
ของค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปั จจุบัน (คือจานวนที่ หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุ ญาตให้ หักได้
ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีทเี่ ท่ากับศูนย์ เป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีทก่ี่ อให้ เกิด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ถ้ าไม่สามารถหาจานวนที่ หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตให้
หั ก ได้ ในอนาคต ณ วั น สิ้น งวด กิจ การต้ องประมาณโดยใช้ ข้ อมู ลที่ มีอ ยู่ ณ วั น สิ้น งวด เช่ น
ถ้ า จานวนที่ หน่ วยงานภาษี อ นุ ญ าตให้ หักได้ ในอนาคตขึ้น อยู่ กับราคาหุ้ น ของกิจการ ณ วั น ที่
ในอนาคต ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษีต้องพิจารณาจากราคาหุ้นของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
ตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 68ก จานวนที่ ใช้ หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจานวนที่ ใช้ หักภาษี
เงินได้ ในอนาคต ซึ่ งคานวณโดยวิธกี ารในย่อหน้ าที่ 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สะสมที่ เกี่ ยวข้ อง ย่อหน้ าที่ 58 ระบุให้ กจิ การต้ องรับรู้ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบั ญ ชี เป็ นรายได้ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยและน าไปรวมคานวณกาไรหรื อขาดทุ น สาหรั บ งวด
ยกเว้ นภาษีเงินได้ ทเกิ
ี่ ดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ทกิี่ จการรับรู้ นอกกาไรหรือขาดทุนใน
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งวดบั ญ ชี เ ดี ย วกัน หรื อ ต่ า งกัน หรื อ (2) การรวมธุ ร กิจ (นอกจากการซื้ อธุ ร กิจ โดยกิจ การ
ที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ซึ่ งกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน)
หากจานวนที่ ใช้ หักภาษี (หรื อประมาณการจานวนที่ ใช้ หักภาษีในอนาคต) สูงกว่ า ค่า ใช้ จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนสะสมที่ เกี่ ยวข้ อ ง ชี้ ให้ เ ห็น ว่ า จ านวนที่ ใช้ หั ก ภาษี ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ เ กี่ ยวข้ องกั บ รายการที่ เกี่ ยวกั บ ส่ ว นของเจ้ าของด้ วย
ในสถานการณ์ เช่ นนี้ ส่วนเกินของภาษีเงิน ได้ ของงวดปั จจุ บันหรื อภาษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชี
ที่ เกี่ ยวข้ องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ

การแสดงรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้ สินภาษีเงินได้
69
70

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การหักกลบ

71

72

73

74

กิ จ การต้อ งน าสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ นั ไปหัก กลบกับ รายการหนี้ สิ น ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้ ก็ต่อเมื่อ
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาสินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้งใจจะจ่ ายชาระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ ายชาระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้ ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุ บันแยกจากกัน
กิจการสามารถนารายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ ในงบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์
ในทานองเดียวกันกับหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดง
รายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่ จะนา
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ของงวดปั จ จุ บั น ไปหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ของงวดปั จ จุ บั น ได้
หากรายการทั้ ง สองเกี่ ยวข้ อ งกั บ ภาษี เ งิ น ได้ ที่ จั ด เก็บ โดยหน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี เ ดี ย วกั น
และหน่วยงานนั้นอนุญาตให้ กจิ การจ่ายชาระหรือรับคืนภาษีด้วยจานวนสุทธิจานวนเดียวได้
ในงบการเงินรวม กิจ การจะน าสิน ทรั พย์ภาษี เงิน ได้ ของงวดปั จจุ บั น ของกิจการหนึ่ งในกลุ่ ม
กิจ การไปหั ก กลบกับ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ ของงวดปั จจุ บั น ของอีกกิจการหนึ่ งในกลุ่ มกิจการได้
ก็ต่อเมื่ อกิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่ จะจ่ายชาระหรือรับคืนภาษีด้วยจานวนสุทธิจานวน
เดียวได้ และทั้งสองกิจการตั้งใจที่ จะจ่ายชาระหรือรับคืนภาษีด้วยจานวนสุทธิจานวนเดียว และ
ทั้งสองกิจการตั้งใจจะรับชาระสินทรัพย์หรือชาระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
กิจการต้องนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ร อการ
ตัดบัญชี ได้ก็ต่อเมื่อ
34
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74.1

75

76

กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั 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
เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดย
การเรียกเก็บเป็ นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
74.2.1 หน่วยภาษีเดียวกัน หรือ
74.2.2 หน่ว ยภาษีต่างกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ ายหนี้ สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเ งินได้ข อง
งวดปั จ จุ บ นั ด้ว ยยอดสุ ท ธิ ห รื อ ตั้ง ใจจะรับ คื น สิ น ทรัพ ย์แ ละจ่ า ยช าระ
หนี้ สิ นในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแต่ ละงวดกิจการคาดว่ าจะจ่ าย
หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ห รื อ รับ ช าระสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษี เดียวกัน ก็ต่อเมื่ อทั้งสองรายการนี้เกี่ ยวข้ องกับ
ภาษีเงินได้ ทจี่ ัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่ จะหั ก กลบสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น กั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น
เพื่ อหลี ก เลี่ ยงความจ าเป็ นในการจั ด ท ารายละเอี ย ดตารางเวลาของการกลั บ รายการของ
ความแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ
ในบางสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหั กกลบหนี้สิน
และมีความตั้งใจที่ จะชาระภาษีด้วยยอดสุทธิได้ เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่านั้น ในสถานการณ์
เช่ น นี้ กิ จ การต้ อ งจั ด ท ารายละเอี ย ดตารางเวลาที่ เชื่ อถื อ ได้ เ พื่ อแสดงว่ า หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีของหน่ วยภาษีหนึ่ ง จะส่งผลให้ ต้องจ่ ายภาษี เพิ่ มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่ สินทรั พย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของอีกหน่วยภาษีหนึ่ งส่งผลให้ หน่วยภาษีทสี่ องจ่ายภาษีลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ าใช้จ่ายภาษีเ งินได้และรายได้ภาษีเ งินได้ท่ ี เกี่ยวข้อ งกับกาไรหรื อ ขาดทุ นจากกิจกรรม
ตามปกติ

77

77ก

กิจการต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ภาษีเงินได้ท่ ีเกี่ยวข้องกับกาไรหรือ
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไว้ในงบกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชี
78

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการต้ องรับรู้ผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ ยนบางประเภทเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย แต่ไม่ได้ ระบุว่าผลต่างดังกล่าวต้ อง
แสดงไว้ ส่วนใดของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเมื่ อกิจการรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ของหนี้สิน หรื อสิน ทรั พย์ ภาษี เงิน ได้ ต่า งประเทศรอการตัดบั ญ ชีในงบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ
กิจ การอาจจั ด ประเภทของผลต่ า งนั้ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย (รายได้ ) ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าการแสดงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินมากที่ สุด

การเปิ ดเผยข้อมูล
79
80

81

กิจการต้องเปิ ดเผยส่วนประกอบที่สาคัญของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้แยกกัน
ส่วนประกอบของค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ ภาษีเงินได้ อาจประกอบด้ วย
80.1 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ ของงวดก่อนที่ รับรู้ในงวดปัจจุบัน
80.3 ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดขึ้น
หรือที่ กลับรายการ
80.4 ค่าใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชีที่เกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ ยนแปลง
อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่
80.5 จานวนผลประโยชน์ทเกิ
ี่ ดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ ยังไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิ การนามาใช้ เพื่ อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
80.6 จานวนผลประโยชน์จ ากขาดทุน ทางภาษี เครดิตภาษี หรื อผลแตกต่างชั่ วคราวที่ ยัง
ไม่ได้ รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิ การนามาใช้ เพื่ อลดค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
80.7 ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เกิด ขึ้ นจากการปรั บ ลดมู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56 หรือการกลับรายการของ
การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ
80.8 ค่ าใช้ จ่าย (หรื อรายได้ ) ภาษี เงินได้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี
และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่ สาคัญ ซึ่ งรวมในกาไรหรือขาดทุนเนื่ องจากไม่สามารถนาไป
ปรับปรุงย้ อนหลังได้ ตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี้ แยกจากกัน
81.1 จ านวนรวมของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก)
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81.1ก จ านวนภาษี เ งิ น ได้ท่ ี เกี่ ยวข้อ งกับ องค์ป ระกอบแต่ ล ะส่ ว นของก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (ดู ย่อหน้าที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))
81.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
81.3 คาอธิ บายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่ างค่ าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั
กาไรทางบัญชีโดยนาเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กบั ผลคูณของ
ก าไรทางบัญ ชี ก ับ อั ต ราภาษี ท่ ี ใช้ โดยเปิ ดเผยเกณฑ์ ก ารค านวณ
อัตราภาษีท่ ีใช้ หรือ
81.3.2 การกระทบยอดระหว่ างอัตราภาษีท่ ี แท้จริ งถัว เฉลี่ยกับอัตราภาษีท่ ี ใช้
โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การคานวณอัตราภาษีท่ ีใช้
81.4 คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีท่ ีใช้เปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน
81.5 จานวน (และวันสิ้ นสุดประโยชน์ (ถ้ามี)) ของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
ขาดทุนทางภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้ ในกรณีท่ ีกิจการไม่ได้
รับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
81.6 จานวนรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษ ัทย่อย สาขา
และบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมการงาน ในกรณีท่ ีกิจการไม่ได้รบั รูห้ นี้ สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 39)
81.7 ในส่วนที่เกี่ยวกับผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้
แต่ละประเภทและเครดิตภาษีท่ ียงั ไม่ได้ใช้แต่ละประเภท
81.7.1 จานวนของสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท่ ีกิจการรับรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดที่นาเสนอแต่ละงวด
81.7.2 จานวนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท่ ีกิจการรับรู ้
ในกาไรหรื อ ขาดทุ น หากจานวนดังกล่ าวไม่ ปรากฏเด่ นชัด ในรายการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
81.8 ในกรณี ก ารด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยค่ า ใช้จ่ ายภาษี เ งิ น ได้
ที่เกี่ยวข้องกับรายการ ดังนี้
81.8.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 ก าไรหรื อ ขาดทุ นจากกิ จ กรรมตามปกติ ข องการด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก
สาหรับงวด โดยเปรียบเทียบกับงวดก่อนที่กิจการนาเสนอแต่ละงวด
81.9 จานวนภาษีเงินได้ของเงินปั นผลที่กิจการเสนอจ่ ายหรือประกาศจ่ ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ของกิ จ การก่ อ นวัน ที่ อนุ ม ัติ ใ ห้อ อกงบการเงิ น แต่ กิ จ การไม่ ไ ด้ร ับ รู ้เ ป็ นหนี้ สิ น
ในงบการเงิน
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81.10 ถ้าการรวมธุรกิจเป็ นสาเหตุให้กิจการที่เป็ นผูซ้ ื้ อมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูส้ าหรับ
สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บัญ ชี ก่ อ นการซื้ อธุ รกิ จ (ดู ย่ อ หน้า ที่ 67)
ให้เปิ ดเผยมูลค่าของการเปลี่ยนแปลง และ
81.11 ถ้าผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการรวมธุ รกิจไม่ได้รบั รู ้ ณ วันที่ซื้ อ
ธุ รกิจ แต่ รบั รู ภ้ ายหลังจากวันที่ซื้ อธุ รกิจ (ดู ย่อหน้าที่ 68) ให้อธิ บายเหตุการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่ ีเป็ นเหตุให้ตอ้ งรับรู ้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ยวกับ จานวนของสิ นทรัพ ย์ภาษีเ งิ นได้รอการตัด บัญชี และ
ลักษณะของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการรับรูส้ ินทรัพย์น้นั เมื่อ
82.1 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กบั จานวนของกาไร
ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจานวนกาไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ตอ้ งเสียภาษีท่ ีกิจการมีอยู่ และ
82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้นั เกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์ต ามที่ ได้อ ธิ บ ายไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 52ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยลัก ษณะของ
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ท่ ีอาจเกิดขึ้ นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ กิจการยัง
ต้องเปิ ดเผยจานวนของผลกระทบทางภาษีเงินได้ท่ ีอาจเกิดขึ้ น และสามารถประมาณได้และ
ต้อ งระบุ ข ้อ 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 อมูลตามที่ กาหนดไว้ 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 กั บ ก าไรทางบั ญ ชี ว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ห รื อ ไม่
และทราบปัจจัยสาคัญที่ อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า ใช้ จ่ า ย (หรื อ รายได้ ) ภาษี เงิ น ได้ กับ ก าไรทางบั ญ ชี อาจกระทบจากปั จจั ย ต่ า งๆ
เช่ น รายได้ ที่ไม่ ต้อ งเสียภาษี ค่ า ใช้ จ่า ยที่ ไม่ สามารถน าไปหักในการคานวณกาไร (ขาดทุ น )
ทางภาษี ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีต่างประเทศ เป็ นต้ น
ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ กับกาไรทางบัญชี กิจการ
ต้ องใช้ อัตราภาษีที่ให้ ข้อมูลที่ มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษี ดังกล่าว
คื อ อั ต ราภาษี ใ นประเทศที่ กิ จ การมี ถิ่ นที่ อยู่ ซึ่ งเป็ นผลรวมของอั ต ราภาษี ร ะดั บ ประเทศ
และอัตราภาษีระดับท้ องถิ่ น คานวณจากกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
สาหรั บ กิจ การที่ ดาเนิ น งานในหลายประเทศ อาจเป็ นการให้ ข้อ มู ลที่ เป็ นประโยชน์ มากกว่ า
หากกิจการรวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ ใช้ อัตราภาษีในประเทศที่ กิจการดาเนิน
อยู่ เข้ าด้ วยกัน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้ เห็นว่าการเลือกอัตราภาษีที่ใช้ จะส่งผลกระทบต่อการ
กระทบยอดที่ นาเสนอ
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ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 85
ในปี 25x2 กิ จ การมี ก าไรทางภาษี ใ นประเทศที่ ตั้ งอยู่ (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 จ่ายเท่ากับ
100 (25X1 : 200) ซึ่ งไม่สามารถนามาหักในการคานวณภาษีได้
ตัวอย่างการกระทบยอดเป็ นอัตราภาษีในประเทศ
กาไรทางบัญชี
อัตราภาษีในประเทศ (30%)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
ผลกระทบของอัตราภาษีท่ ีต่ากว่าของประเทศ ข
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

ปี 25X1
2,500
750
60
(50)
760

ปี 25X2
3,000
900
30
(150)
780

ตัวอย่างต่อไปเป็ นตัวอย่างการกระทบยอดซึ่งจัดทาโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตาม
อัตราภาษีในประเทศที่กิจการดาเนินอยู่แต่ละประเทศ เมื่อใช้วิธีการนี้ ผลกระทบของผลต่าง
ระหว่างอัตราภาษี ในประเทศที่กิ จการตัง้ อยู่ กับ อัตราภาษี ในประเทศอื่ น จะไม่แ ยกแสดง
รายการในการกระทบยอด กิจการอาจต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่ มีนยั สาคัญทัง้ ใน
เรื่องอัตราภาษี และกาไรของกิจการในแต่ละประเทศ เพื่อใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ภาษีท่ ีใช้ ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.4
กาไรทางบัญชี
2,500
3,000
ภาษีท่ ีคานวณตามอัตราภาษีคณ
ู กับกาไรที่เกิดขึ้นในประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
700
750
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จา่ ยภาษีหกั ภาษีไม่ได้
60
30
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
760
780
86
87

อัตราภาษีทแี่ ท้จริงถัวเฉลี่ ย คือ ค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ภาษีเงินได้ หารด้ วยกาไรทางบัญชี
ในทางปฏิบั ติกิจ การมัก ไม่ ส ามารถค านวณหาจานวนของหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ดบั ญ ชี
ที่ ยังไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ซึ่ งเกิด ขึ้น จากเงิน ลงทุ น ในบริ ษัทย่ อย สาขา และบริ ษัทร่ วม และส่ว นได้ เสี ย
ในการร่ วมการงาน (ดู ย่อ หน้ า ที่ 39) ดังนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ จึ งกาหนดให้ กิจการ
เปิ ดเผยจานวนรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกี่ ยวข้ อง โดยไม่ต้องเปิ ดเผยจานวนหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยมูลค่าของ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทยัี่ งไม่รับรู้ เนื่ องจากอาจทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่ มี
ประโยชน์มากขึ้น
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ย่ อ หน้ าที่ 82ก ก าหนดให้ กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ผลกระทบของภาษี เ งิ น ได้
ที่ อาจเกิดขึ้นจากการจ่ ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้ น โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะสาคัญของ
ระบบภาษีเงินได้ และปัจจัยที่ จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้ จากการจ่ายเงินปันผล
ในบางครั้ ง กิจการไม่สามารถคานวณหาจานวนรวมของภาษีเงินได้ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ า ย
เงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เช่น ในกรณีทกี่ จิ การมีบริษัทย่อยในต่างประเทศจานวนมาก อย่างไร
ก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้ โดยง่าย เช่น ในกลุ่ม
กิจการรวม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่ อยบางบริ ษัท อาจจ่ า ยภาษีเงินได้ สาหรั บกาไรที่ ยังไม่ได้
จัดสรรในอัตราที่ สงู กว่าปกติ และทราบจานวนของภาษีเงินได้ ที่จะได้ รับคืนเมื่ อมีการจ่ายเงินปัน
ผลจากกาไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีน้ ีกิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนภาษี ทจะได้
ี่
รับคืน และ
กิจการต้ องเปิ ดเผยด้ วยว่า กิจการมีผลกระทบภาษีเงินได้ ทอี่ าจเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถประมาณ
ได้ และในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทใหญ่ (ถ้ ามี) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ผลกระทบภาษีเงินได้ ทอี่ าจเกิดขึ้น ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับกาไรสะสมของบริษัทใหญ่
กิจการที่ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 82ก อาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกี่ ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่ วม หรือส่วนได้ เสีย
ในการร่ ว มการงานด้ ว ย ในกรณี น้ ี กิจ การพิ จารณาเรื่ องดั ง กล่ า วในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
ที่ ก าหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 82ก ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่ าง
ชั่วคราวที่ เกี่ ยวข้ องกับ บริ ษัทย่ อยในกรณี ที่กิจการไม่ ได้ รับรู้ หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี
(ดู ย่ อหน้ า ที่ 81.6) หากกิจการไม่ สามารถคานวณมู ลค่ าของหนี้ สินภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี
ที่ ยังไม่รับรู้ (ดูย่อหน้ าที่ 87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ ทอี่ าจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปั น
ผลที่ เกี่ ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ เหล่านั้นที่ กจิ การไม่สามารถประเมินได้
กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้ สิ น และสิ นทรั พย์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้ ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่ ี อาจเกิ ดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ตัวอย่ างเช่ น หนี้ สินและสินทรั พย์ที่ อาจเกิดขึ้ น
จากข้ อพิ พาทระหว่ า งกิ จการกั บ หน่ วยงานจั ดเก็บภาษี ที่ ยั งไม่ ยุ ติ ในท านองเดี ยวกั น หากมี
การเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษี หรื อกฎหมายภาษีอากรที่ มีผลบั งคับใช้ หรื อประกาศใช้ ภายหลังงวด
ที่ รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบที่ สาคัญที่ มีต่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ สาหรับงวด
และสินทรั พย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง
2561) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))

วันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
90 – 95(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
96
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
89
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
97
98
98ก
98ข
98ค
98ง
98จ

98ฉ

98ช
98ซ

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 59 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใข้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 97 และ 98ง กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว
เมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
(เมื่ อมีการประกาศใข้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
99

การปรั บปรุ งมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2555) ท าให้ มี การยกเลิ กการตี ความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ตั้งแต่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) นั้นมีผล
บังคับใช้ เป็ นต้ นมา
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